
FÜTUHÂTI
MEKKYYE

ton Arabi

• » ._yik
h':i
L,â,P7 • •

IS 1 *v •

Jjjft • ît'
1

LlTERA
YAYINCILIK



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE

13

MUHYDDN BN ARAB

Çeviri: Ekrem Demirli

w UTERA
YAYINCILIK

LTERA YAYINCILIK

STANBUL- 2010

nternet sat: www.e-literayayin.com





ÇNDEKLER

YAYINCININ ÖNSÖZÜ 7

YRMBENC SFR 9

Üç YüzAltmi Üçüncü Bölüm

Arifin DahaAa Mertebede Bulunana Bilmediini Havale Etme

Menzilinin Bilinmesi; Arifin böyle davranmasnn nedeni kendisine bir

ey öretme gücüne sahip olmadn bildirmektir. Onun Bari Teâlâ’y

neelenme ve ferahlamaktan tenzihi hakkndadr n

ÜÇ YÜZALTMI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ki Srrn Menzilinin ve lahi Gayretin Bilinmesi;

O iki srr bilen, dünyada ve ahirette rahata erer. z6

ÜÇ YÜZALTMI BENC BÖLÜM

Rahmet Mertebesinde Makam ve Hali Varlklara Gizli Kalan

Kimseye Ulaan Srlarn Menzilinin Bilinmesi;

Bu bilgi, Muhammedi mertebeden örenilir 47

Üç YüzAltmi Altinci Bölüm

Ahir Zamanda Zuhur Edecek Mehdi’nin Vezirlerinin Menzili;

Hz. Peygamber Mehdi’nin geleceini müjdelemitir

ve Mehdi Ehl-i Beyt’tendir. 64



6 Fütûhât- Mekkiyye 13

ÜÇ YÜZALTMI YEDNC BÖLÜM

Beinci Tevekkül Hakkndadr; Kendisini kabul edenlerin azl
ve insanlarn idrakteki kusurlar nedeniyle bu tevekkülü

muhakkiklerden herhangi birisi açklamamtr. 98

ÜÇ YÜZ ALTMI SEKZNC BÖLÜM

‘Geldi-gelmedi’ Gibi Fiiller Menzilinin Bilinmesi;

Tek Bana Emrin Mertebesi 137

ÜçYüzAltmi Dokuzuncu Bölüm

Cömertlik Hâzinelerinin Anahtarlarnn Menzilinin Bilinmesi 153

YRM ALTINCI SFR 201

ÜÇ YÜZYETMNC BÖLÜM

Art Menzilinin Bilinmesi, Varlk Srlarndan Bir ve iki Srrn

Bilinmesi, Deimenin Bilinmesi; Bu Menzil Muhammedi

Mertebeden Örenilir 287

ÜÇYÜZYETM BRNC BÖLÜM

Bir Srrn ve Üç Levha-Ana Kaynakl Srrn

Muhammedi Mertebeden Bilinmesi 310

Üç Yüz YETMiKNC Bölüm

Bir Srrn ve ki Srrn Menzilinin Bilinmesi; Sana Ait Olmayan

Bir eyle Kendini övmen, Hakkn, Seni Kendisiyle ereflendirdii

Bir Sebeple Bu Konuda Sana cabet Etmesi; Bu Menzil

Muhammedi Mertebeden örenilir 384

DZN 403

Son Notlar 409



YRM BENC SFR





Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

ÜÇ YÜZ ALTMI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arifin DahaAa Mertebede Bulunana Bilmediini

Havale Etme Menzilinin Bilinmesi; Arifin böyle dav-

ranmasnn nedeni kendisine bir ey öretme gücüne
sahip olmadm bildirmektir. Onun Bâri Teâlâ'y ne-

elenme ve ferahlamaktan tenzihi hakkndadr

Hesap için teraziler konuldu

Kitab söyleyen bildirdi onu

Hata bulunmayan bir kitap

Mürekkep yok iktisap yok

Sfatlar veya na’tlar yok

Gidi yok dönü yok

iledii günah nedeniyle tövbe ederse

Tövbe etmi olarak onu karlar

Kaderlerde ondan ükür talep et

Ev içi gibi kapal yerlerde

Bu menzil aklî tevhit menzilidir, bununla ‘Allah’tan baka fail yok-

tur’ diye ifade edilen fiillerin tevhidini kastetmekteyim. Bu menzil de-

erli bir menzildir.

Bilmelisin ki, âlem yokluu halinde varl zorunluyu müahede

eder, çünkü âlem, cevheri sabit olduu halde sürekli yokluktadr ve

varln yokluuna tercih etmek gerekir. Hak onu yokluu halinde

duyma ve kendisine itaat özelliiyle nitelemitir. Bu nedenle ‘müahe-
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de’ fiilini âleme izafe etmek olmayacak bir i deildir ve yine bu neden-

le mümkünlerden herhangi birisi var olduktan sonra da O’nu inkâr

etmemitir. Bütün âlem içinde sadece insan, baz varlklar Hakka or-

tak komuar. Hakka ortak koan bu insanlar doa perdesinin baskn

geldii kimselerdir. Bunun nedeni ise asl itibaryla insann gördüü

bir rabbin sözünü dinlemek, O’na itaat etmek ve ibadet etmek alkan-

lnda olmasdr. Hâlbuki doa perdesi bu ibadet edilen mabudu in-

sana görünmez hale getirmitir. Bu durumda doann hakim olduu

insan, gördüü ve müahede ettii varlklardan bir ksmn ilah edinir.

Bunlar ya göksel âlemden -yldzlar gibi- ya da aa âlemden -unsurlar

gibi- veya onlardan türeyen eylerden ibarettir. Böylece insan (asl iti-

baryla) itiyad olduu üzere görerek ve nefsinin dinginlemesiyle ona

ibadet eder ve ilah edinilen o eyin Hakk gördüünü ve kendisinden

Hakka daha yakn olduunu zannederek kendisini de Allah’a yaklatr-

sn diye ona hizmet ve ibadet eder. Nitekim Allah puta tapan insanla-

rn öyle dediini bildirir:
‘

Biz onlara ibadet etmiyoruz-’ 1

Yani ilah edini-

len putlara tapmyoruz. ‘

Sadece bizi Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye

tapyoruz.’
2
Mürikler tapma gerekçesini ‘zülfa’ kelimesiyle pekitirdi-

ler. Onlarn bu inançlar teorik aratrmaya ve içtihada dayanrken son-

ra indirilmi-ilahi eriatlarn sahiplerini görürler.

eriatlar getiren peygamberler, insanlara secdeyi, yüzleri yere

koymay, rükûyu, Allah’a yaklamak gayesiyle belli bir yöne yönelmeyi,

‘Allah'n eli’ olduunu söyledikleri bir ta öpmeyi art komulardr.

Bunlann yannda yaratlm baz iaret, alamet ve iarlar Allah’a izafe

etmi, onlara hürmet etmemizi emretmi, bu sayg ve hürmeti, yani

söz konusu alamet ve iarlara sayg göstermeyi kalplerin takva duygu-

suna sahip olduunun iareti saym, bizden böyle bir tazim ve hürmet

ortaya çktnda mutluluumuzu ona balamlardr. ndirilmi eriat-

larda gördükleri bu husus putperesüerin kendiliklerinden kabul edip

ortaya koyduklar ilallara ve eriatlara olan itimatlarn artrm, yara-

tklar içinde ‘Allah adna’ konulmu iarlar ile yaratklarn kendileri

için koyduklar iarlar ayrt etmemilerdir. Bizim sözümüz, aklla ha-

reket eden ilk önderlere yöneliktir. Söz konusu önderler bu varlklar

‘Allah’a daha çok yaklamak üzere’ mabud olarak ortaya koyan ilk akl-

clardr. Sonra ilahi eriadarda içtihat eden müçtehidin -ister hata etsin

ister doruya ulasn- genel anlamda sevap alacan duymu, bununla
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aldanmlardr. Müçtehit Allah’n ihsan ettii istidat ölçüünce -kendi

zannnca- içtihada ve aratrmaya tüm gayretini harcadktan sonra (is-

ter hata etsin ister isabet) kesinlikle sevap kazanr. Bu aldanmann neti-

cesinde (müçtehidin durumuna kyaslayarak) gerçekte burhan olmayan

delilleri aratrdklar konu hakknda burhan zannetmilerdir. Binaena-

leyh onlar, gerçekte, kendi inançlarna ve zadlarna bal bir burhandan

hareket ederek taptklar eyleri ilah edinmilerdir. ‘Allah ile birlikte ba-

ka bir ilaha dua eden ve burhan olmayan kimse’
3
ayetinde bu husus belir-

tilir. Yani kendi zannnca demektir. Ayet, kendi düüncesine göre bur-

hana sahip olann cezalandrlmayacam gösterir. Böyle bir insan bur-

han aratrrken yanlsa bile, kad hata etmemi, gerçekte bulunduu

durumda doruya ulamay amaçlamtr.

Bütün bunlarn dayana ve asl, görünmeyen (bir ilaha) ibadet

etmemektir. Çünkü insan asl itibaryla böyle bir alkanlk edinmemi-

rir. Bu nedenle Cebrail (a.s.) Hz. Peygamber’e ve sahabesine kendili-

inde gerçei öretmek üzere bedevi klnda gelmitir. Gittikten son-

ra Hz. Peygamber sahabesine ‘Bu adamn kim olduunu biliyor mu-

sunuz?’ diye sormu. Baka bir rivayette ise öyle demi: ‘Onu geri

döndürün.’ Aramlar, fakat bulamaynca Hz. Peygamber öyle demi-

tir: ‘O, Cebrail’di, insanlara dinlerini öretmek üzere gelmiti.’ Cebra-

il’in sorduu sorulardan birisi ‘ihsan nedir?’ eklindeydi. Hz. Peygam-

ber bu soruya cevap olarak öyle demi: ‘Allah’a O’nu görür gibi iba-

det etmendir.’ Çünkü Hz. Peygamber biliyordu ki, görmeden ibadet

etmek, nefse ar gelir. Sonra sözünü tamamlayarak öyle demi: ‘Sen

Allah’ görmesen bile, O seni görmektedir.’ Yani Allah’n seni gördü-

ünü aklnda tutmalsn! Bu, perde ardndan müahede ve görmenin

baka bir türüdür: Bürsin ki ibadet ettiin varlk O’nu görmediin

yönden seni görüyor ve duyuyor!

eriatn bu hususlarda bize getirdii bilgiler, puta tapanlarn al-,

danmasna yol açan ve (bir yorumla) dayandklar ifadelerdir. Bu ne-

denle Allah Teâlâ öyle der:
‘

Onunla pek çok kimseyi saptr, pek çok kim-

seye hidayet eder.’
4 Baka bir ayette

‘

Dilediini saptrr, dilediine hidayet

eder’
5
buyurur. Bu iki insan grubu, aratrmasnda dorudan nasiple-

ndiler ile yanla düenlerdir.
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Bütün bunlarn içeriinden u sonuç çkmtr; badet ancak gö-

rünen bir eye veya görünür gibi olana yönelir, görünmeyene yönel-

mesi mümkün deildir. Bu da Allah’n gizli rahmeti ve lütfunun bir

neticesidir. Zikrettiimiz gruplarn dnda kalanlar taklitçilerdir ve bu

nedenle onlar bedbaht olur. Bununla birlikte Allah Teâlâ -kendilerine

yönelik rahmetinden- onlar için de eriatnda bir dayanak belirlemitir,

onlar da buna dayanrlar. Allah öyle der: ‘Bilmiyorsanz, zikir ehline so-

run.'
6
Zikir ehli Kuran ehli demektir, çünkü Allah Teâlâ öyle der:

c

Biz

zikri indirdik.'
7
Kastedilen Kuran’dr. Bunlar içtihat yapanlardr ve bir

ksm hata ederken bir ksm isabet eder. Taklitçi gerçekte içtihat ehli

olduu halde içtihadnda yanlan birisine fetva sorar ve verilen fetvaya

göre amel ederse, sevap kazanr. Çünkü ona sormak emredilmi, o da

sormutur. Taklitçiler ve itikad hakknda yanlan aklclar, Allah’tan

bakalarnn ilah edinilmesi hakkndaki fetvalarnda istidadan ölçüsün-

de teorik aratrmaya hakkn vermi olmakla (bir dayanaa) istinat

etmilerdir. Aratrmay hakkyla yapmazlarsa, Allah insan yapamaya-

ca bir ile yükümlü tutmaz; yapabilecei ise kendisinde yaratlm is-

tidada baldr.

Binaenaleyh Allah’n rahmeti hem önderleri hem uyanlan kuat-

mtr: Âlemde sadece birleyen vardr. Baka bir ifadeyle sadece Bir’e

dayananlar vardr.

Bu vesileyle irkin ne olduunu ve mürikin niteliklerini açklam

oldum. Allah onlar bir yönden mazur sayarak öyle buyurur: ‘Allah’n

rahmetinden ümit kesmeyin. O bütün günahlara mafiret eder.'
8 Bu du-

rum, bir günaha kalkan kiinin onun günah olduuna inanmas ha-

linde geçerlidir. Hal böyleyken, günah ileme kast olmakszn kendi-

sindeki bir kuku nedeniyle bir eyi Hakka ‘yalcnlk’ vesilesi edinenin

durumu nasl olabilir? Böyle biri mafirete daha hak sahibidir. ‘Allah

kendisine ortak koulmasn balamaz j9
ayetinde belirtildii üzere, Al-

lah'n kendisine ortak koanlar katiyetle cezalandrmasna gelirsek, hal

karinesi bunun açk olduunu gösterirken dil yönünden meseleye yak-

larsak bu husus vaki görünmektedir. Çünkü Allah irk koanlar hak-

knda irki örtmemi, aksine onlar irki açktan yapmlardr. Öyleyse

ayet, varlkta gerçekleen irkin zuhuru ve Allah'n onun dndaki ey-

leri -diledikleri adna- gizlemesiyle ilgili bir durumu bildirir. Çünkü
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cenneti niteleyen bir hadiste yer ald gibi orada kimsenin görmedii

ve kimsenin akima gelmeyen baz nimetler vardr. Hz. Peygamber öy-

le der; ‘Cennette hiçbir gözün görmedii veya hiçbir kulan duyma-d veya hiçbir beerin kalbine gelmeyen eyler vardr.* Fakat hal kari-

nesi müriklerin katiyetle cezalandrlacan gösterir.

Allah Teâlâ cezalandrdktan sonra onlarn durumunu zikretme-

mitir. Cezalandrma din gününde -ki ceza demektir- had cezasnn

uygulanmas demektir. Böylelikle mürikler, bir ksm ilahlaryla birlik-

te olmak üzere, atee girerler. lahlarn da onlarla birlikte atee girme-

sinin nedeni, ilahlarn Allah karsnda kendilerine fayda vermeyeceini

kesin olarak görmelerini salamaktr, çünkü onlar, ilahlar kendi dü-

ünceleriyle ilah edinmiler; yoksa ilahi bir yasayla ilah edinmemiler-

dir.

Dostum! Allah’n adaletine ve ihsanna bak! Her durumda hamd
Allah’adr. Bu hamd, sahih bir hadiste geçtii üzere, Hz. Peygamberin

yapt hamddir. Mürik olsun veya olmasn herkes bu hamdi yapar.

Çünkü mürik, daha önce belirttiimiz gibi, azamet ve büyüklüü Al-

lah’a tahsis etmi, ilahlar perde ve siper edinmiti. Baka bir ifadeyle

mürikler ilahlara sadece Allah uruna ibadet etmilerdi. Allah hakkn-

da yanlm olsalar bile, yanlma sadece mutlak birlikle ilgilidir. Öyley-

se onlar da Allah’a hamd eden kimselerdir. Çünkü onlar azametini bir-

leyerek ve kendisini bu perdelere tercih etmekle Allah’ överler. Akln
Allah’n bol ve geni rahmetine ver! Allah o rahmeti bütün yaratklar-

na yaymtr. Böyle yaparsan Allah’n izniyle doruya ularsn.

lahi eriadar kabul eden insanlarn veya bakalarnn Allah hak-

kndaki inançlarndaki görü ayrlklarna gelirsek, Allah hatalarndan

dolay o insanlar cezalandracak olsayd, hakknda inanç sahibi olan

herkesi cezalandrmas gerekirdi. Çünkü herkes rabbini kendi bakyla
ve teorik düüncesiyle snrlam ve daraltmtr. Hâlbuki Allah’a yak-

k olan mutlaklk ve snrszlktr. ‘Her eyin melekûtu O’nun elindedir.’
10

Öyleyse Allah snrlar, fakat kendisi snrlanmaz. Yine de Allah herkesi

balamtr. Kim hakikati bulmak ve ona hakkm vermek istiyorsa,

Allah ona geniliini ve kuatcln öretir. Böyle bir insan örenir

ki Allah, hakknda inanç besleyen herkesin inancndadr ve her inançta

müahede edilendir. Allah herhangi bir inanç sahibinin inancnda bu-
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lunmazlk etmez. Çünkü herkes kendi inancn O’na balamtr. ‘O her

eyi görendir/her ey ile görünendir.’“ Bu bilginin sahibi Hakla sürekli

ve her surette görerek (herhangi bir surette) O’nu inkâr etmez. Hâl-

buki Hakk snrlayan insan (baz suretlerde) O’nu inkâr edebilir. Bu-

nunla birlikte Allah, kendisini tenzih veya tebih ederek snrlayan din

önderlerini dc balamtr.

Allah’n mürikler lehinde Peygamberine kar ahitliine baknz!

Allah, ‘Onlara kendilerini kimin yarattn sorarsan, ‘Allah’ diyecek-

lerdir’ buyurur. Bu garip bir uyardr. Onlara
‘

Rdlman'a secde edin

’

12

denildiinde, onun varln görmemiler ve O’nu ‘Allah’ diye isimlen-

dirilen olarak görmüler, O’nun Rahman denilenin ayn olduunu an-

lamamlard. Mürikler Rahman’ da Allah’a ortak zannetmi, buna

tepki göstererek inkâr etmiler, fakat daha önce ifade ettiimiz gibi

ilah edinenler hakknda bu durumu inkâr etmemilerdi. Çünkü -

Allah’n dnda- ilah saydklar eylerin adlarn biliyor, bu adlaryla

birlikte gerçekte ilahlkta O’nun benzeri olmadm biliyorlard. Onla-

ra göre Allah biricik büyük ve azametli oland. Kendisini görmeksizin

Rahman’a secdeye çarldklarnda öyle demilerdi:
‘Rahman da nedir?

Bize emrettii eye secde ni edeceiz. Bu onlarn kaçmalarn artrd.'
1 *

Çünkü onlar gaybte bir ilah bulunduunu biliyorlard. Bu nedenle Al-

lah peygamberine öyle demitir: ‘ister Allah’a dua edin ister Rahman’a

dua edin, hangisine dua ederseniz en güzel isimler O’nundur.'
14 Bu ayet

üzerine mürikler büsbütün armlard, çünkü onlar, her birisinin

güzel isimleri olsa bile Rahman denilenin Allah denilen olduunu zan-

netmiyorlard. Çünkü Allah basiret gözlerini köreltip perdelerini kaln-

latrdnda, haklarnda indirilen eyle neyi kastettiini bizzat Al-

lah’tan örenmemilerdi. Allah bir isimlendirilen talep eden bir isim

kendilerine getirdiinde bu durumu onlar adna bir dayanak ve maze-

ret yapmtr. Allah ehli ve seçkinleri söz konusu isimlendirilene ait

alameti tanm, fakat mürikler onu tanmama.

Allah ve Rab ve Rahman ve melik

Hepsinin hakikati zatta ortak

Hakikat bir, hüküm ortak

Cisim, ruhlar ve felek ortaya çkt bunun için
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Hepsi Yaratanmzla aramzda araç

Bu nedenle idrak edilirler

Rahman'n bütün nebileri bunu getirdi

Melik’in gönderdii kitapla birlikte

Bilmelisin ki, Allah' bilmenin iki yolu vardr: Birincisi eriatn

gelmesinden önce akim tek bana Hakk idrak ettii yöntemdir. Bu

yöntemde bilgi O’nun ilahlndaki birlii, ortann olmad ve var-

l zorunlu bir ilahn sahip olmas zorunlu niteliklerle snrldr. Bu

bilgi Allah’n zatn bilmeye varmaz. Aklyla AJlah’m zatn bilmeye

kalkan insan, hiç kukusuz, aciz düülecek bir eyi bilmeye kalkm,
edepsizlik yapm, kendisini büyük bir tehlikeye atmtr. Bu yöntem

Hz. Halil brahim’in hakknda ‘Yazk size! Allah’ brakp neye ibadet et-

mektesiniz, aklnz yok mu ?’15 ayetinde kulland yöntemdir. brahim

peygamber kavminin dikkatini una çekmitir: lahlgnda yegâne ol-

mas itibaryla Allah’ bilmek, akim idrak edebilecei hususlardan biri-

sidir. Baka bir ifadeyle Hz. brahim kavmini sadece aklla incelenebi-

lecek bir eyi aratrmaya yönlendirmiti. Bu aratrma sayesinde insan

gerçei olduu hal üzere teorik düüncesiyle örenir.

Allah’ bilmedeki dier yöntem -sabit olmasndan sonra ortaya ç-

kan- eriat yöntemidir. eriat önce akln getirdii bilgiyi getirir. Bu

bilgi Yaratann birliini ispat ve O’nun zorunlu nitelikleri hakkndadr.

Allah’ bilmekle ilgili dier bilgi zatnda bulunduu halde O’nu bil-

mektir. Akl kendi deliliyle eriat getiren peygamberin Rabbinden Al-

lah ile ilgili aktard haberlerde doru sözlü olduunu ispadadktan

sonra Allah’ tavsif eder. Bununla birlikte
‘O’nun benzeri bir ey yok-

tur .’
16 O’na misal verilemez, aksine misalleri veren O’dur. Çünkü O bi-

lir, biz bilmeyiz. Böylelikle peygamber Allah’a bir takm özellikleri iza-

fe eder: Bunlar akim kendi deliliyle O’na nispet edemeyecei fakat ma-

sum olduu aklî delil tarafndan kabul edilen birisi tarafndan getirildi-

inde reddetmesinin mümkün olmad özelliklerdir. Bu durum akl

iki yöntem arasnda hayrete düürür: Her iki yöntem de dorudur ve

herhangi birisinin knanmas mümkün deildir. Aklclarn bir ksm
tenzih yolunu seçerek (aklla çelien hükümleri ihtiva eden ayetleri) te-

vil eder. Bu tevili ‘O’nun benzeri bir ey yoktur’17
ayeti destekler ve te-
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mellendirir. Bu balamda baka bir ayet
1
Allah’ hakkyla takdir edeme-

diler
518

ayetidir. Aklclarn bir ksm böyle ayetlerin bilgisini onlar ge-

tirene veya Allah’a havale etmiken dilci-aklclarm bir ksm tebihe

yönelmitir. Allah Teâlâ her grubu mazur saym, kendisi hakknda

kullarndan tek ilah olduunu, ilahlnda orta olmadn, dilde sa-

hip olduklar anlamlara göre güzel isimlerin O’na ait olduunu bilme-

lerini istemi, kurtuluu ve muduluu ise ilahi kitaplarda veya pey-

gamberlerinin dilinde gelen ifadelerin snrnda durmaya balamtr:

Hak açklarsa kendini

Kitaplarnda kendisiyle, inanmalsn

Yok bir günah bize

O’nu bilmek bu, inan!

Çünkü akln nasibi O’nu bilmekten

Saylarn varlm reddetmek

0 kendi iinde biricik demeli akl

Allah domam olan

Ve de dourmam

Aklyla O’nu arayan yetinmeli bu bilgiyle

Dostum! Bu durumun delili aklclarn ve nazariyatçlarn Allah

hakkmdaki görü ayrlklaryla peygamber, nebi, veli gibi Allah’tan ha-

ber getirenlerin getirdikleri bilgilerde görü birliinde olmalardr.

Akll bir mümin ‘Doyurulmad,ly
ayetinin anlamn kavrayp akim fikir

gücüyle öncüller oluturmakla ulat neticenin akln dourduu ve

meydana getirdii bir ey olduunu anlamaldr. Hâlbuki Allah dou-

mu reddetmitir. Öyleyse iman nerededir? Dorulan kendisinden ba-

kas deildir. Akl mutlak birlii (ahadiyet) kendisine nispet ettiinde

ise durum farkldr. Baka bir ifadeyle mutlak birliin Bir için anlamy-

la kendisine mudak birliin nispet edildii kimsedeki anlam ayn de-

ildir. Bu durumda akl (nispet ettii) mutlak birliin babas olduu

gibi ayn zamanda Bir’e dayanmas akln ürünüdür. Her durumda,

O’nun hakikati üzerinde babalk hakk yoktur (varl aküdan doma-
mtr) . Allah’m hüviyet ve hakikatine gelirsek, akln bu hususta bir et-
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kii ve babalk hakk yoktur. Allah bu ihtimali
cDorulmamtr’2Ü

aye-

tiyle ortadan kaldrmtr. Buradan örenilir ki, akl sahibi herkesin Al-

lah’n zan hakknda bir sözü vardr. Herkes aklnn dourduuna iba-

det eder. nsan iman sahibiyse, bu durum imannda bir eksiklie yol

açarken mümin deilse -bilhassa Hz. Muhammed’in gönderilmesi ve

tebliinin bütün bölgelere ulamasndan sonra- imanszlk ona yeter!

Allah’n öyle kullar vardr ki, onlar iman üzere ibadet eder ve hallerin-

de Allah karsmda sadk davranrlar. Allah onlarn kalp gözlerini aça-

rak, srlarnda kendilerine tecelli eder, onlar da müahede ederek Hakk
tanrlar. Onlar Allah hakkndaki bu bilgi ve marifetlerinde içlerinden

olan bir ahit nedeniyle beyyine ve basirete sahiptirler. Söz konusu a-

hit kendilerine gönderilmi Allah’n peygamberidir. Çünkü Allah pey-

gamberlerini ümmetlerine kar ve onlarn lehinde ahitler yapmtr.

Mümin kendisine tecelli ettiinde rabbinden gelen açk bir delile

sahip olunca, O’ndan bir ahit bu delili takip eder ki o ahit peygam-

berdir. Allah peygamberi o mümin için kendisini görecei bir ayna ha-

linde yerletirir. Ardndan peygamber kendisine öyle der: ‘Allah ka-

tndan sana getirdiim budur.’ Peygamber bunu kendisine gösterdi-

inde, artk suretleri deimi olsa bile. Hakk (herhangi bir tecelli su-

retinde) inkâr etmez. Bu hale sahip bir mümin Hakk O’nun kitabnda

veya peygamberinin diliyle kendisini niteledii veya peygamberinin

O’nu niteledii ekilde ifade eder. Akll-mümn Allah'n kitabndan ve

Peygamberin sözünden dolay böyle nitelemelere iman ederken pey-

gambere uyan müminlerden ayn ifade geldiinde onu inkâr eder ve

reddeder. Mümin olmayanlara gelirsek, onlar nebileri haksz yere öl-

dürdükleri gibi insanlarn arasndan adaleti tavsiye edenleri öldürürler.

Adaleti tavsiye eden bu insanlar peygamberlerin basirede davet ettii

gibi basirede Allah’a davet eden varislerdir. Allah kendisinden öyle

haber verir: ‘Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere Allah’a davet etmekte-

yiz.’
21

Burada basiretin anlam söylediimizdir. Yani peygamberlerin

kefi gibi bir keifle Allah’a davet etmek demektir. Böyle bir akll

mümin Peygamberden duyduunda iman ettii eyleri nasl olur da

peygambere uyan kardei getirdiinde inkâr eder? Burada peygamber-

den aktarmak yoluyla bu bilgiyi getirenden söz etmiyorum. Biz ilahi

keif sahibi bir müminin kefinin peygamberlerin getirdii bilgiye her-

hangi bir ekilde aykr olduunu görmedik. Böyle bir ey bulamazsn.
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Kendisini bilmede aklllar ile peygamberler ve veliler arasndaki

fark ve bu konuda ilahi kitaplarn getirdii bilgilerin neler olduunu

örendin. Mümin yolunun verdii bilgiyle hareket ederken akll deli-

linin verisiyle hareket eder.

Akim hükmü nerede O’nun hükmü nerede

Münezzehtir O Yüce Zat

Heyhat! Bakas bilemez O’m

Ancak ü'nunla bilinir O, kimseyle hemcins deil

Akl eksik fikriyle mabudunu

Kendi snrna hapseder

‘Benim olum bu, ben yaptm’ der

Hâlbuki kutsiyetindedir O

Söz haldir, la havle çektiklerinde derler:

Allah kendi nefsinde münezzeh

Beni yaratan benim yarattm! Dikkat et!

Aslnda ve en üstferinde

eriatn getirdii ve vahiyle bildirilen mabuda ibadet etmen, O’nu

tasdike götüren delilinin gereini inkâr etmemen gerekir! in dorusu

rabbi hakkndaki görüünü ve benzerlerinin görüünü O’na havale et-

mendir. Bunun nedeni onun doruluunun ve müminin peygambere

uyduunun sabit olmasdr. i insafla düündüünde ve peygamberle-

rin Allah hakkndaki sözlerini anladnda, bu marifetten bir esintinin

peygambere uyan müminlerin kalplerine verilmi olabileceini imkân

dahilinde görürsün. Bu marifet onlar konuurken peygambere uyma-

ya sevkeder. Hakikat her nerede söylenirse söylensin, aslda onu kabul

etmisen -tam bir uymann gerei olarak- ferde de kabul edip inkâr ve

nankörlükten saknmaksn, inkâr en büyük mahrumiyet sebebidir. n-

kâr edersen haklarnda,
‘

Batla iman edip Allah’ inkâr edenler, hüsrana

urayanlardr’22 denilenlerden olursun. eriatta nitelenen Rabbine iba-

det et ki, sana yakn gelsin! Yakîn gelince perde kalkar, göz keskinleir.

Artk (Hz. Peygamber’in) gördüünü görür, duyduunu duyarsm.
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Böylece tasdik edici ve uyan bir nefs sahibi olçnan itibaryla -teriî ne-

bilik olmakszn- gerçek veraset yoluyla onun derecesine katlrsn.

Bu konu fiillerin genilii nedeniyle hakknda geniçe konuulabi-

lecek bir konudur. Çünkü fiil tevhidi onlarn genilemesiyle genileyen

bir konudur. Çünkü fiillerin nispetleri sonsuzdur. Hatta onlar fiil fail-

den ortaya çkt sürece sürekli artar. Bunlardan dolay *Rabbim benim

bilgimi artr
’23

ayetinde belirtildii üzere artmak istenilir. Çünkü Hak-

kn her fiilde özel bir tecellisi vardr ki, ancak o fiilin varlna ait ola-

bilir. Bu nedenle her fiil kendisine özgü tecelliyle dier fiillerden ayr-

lr.

Hakka dair söyledim söylediimi

Onu engelleme ve peinden de gitme

Çünkü o bana gelen hak

Kendi katndan; Alim ve Velidir

Nasl reddederim ki? 0 benim için

Keifle desteklenmi, nasl reddederim?

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur.’
24

Ayette

Allah var saylan mislin (kendisine) benzemesini olumsuzlamak üzere

nitelik bildiren edat getirmitir (fee-mislihî). Bu benzerlik, belli bir hal

kendisine bitiinceye kadar genel bir olumsuzlamadr. Çünkü düünme
gücüyle hareket edenin yapmas gereken, hal karinelerinin verisini gö-

rene kadar beklemektir. Bu ayet, akli delilden hareket edenin ayetidir.

Fakat misillik hakkmdaki olumsuzlama ve ispat Arapçaya göre gelmi-

tir. Dildeki benzerlik aklclarn kullana geldikleri ve terimletirdikleri

benzerlikten farkldr. Bu nedenle aklc insan Hakkn (bu ayette) akli

benzerlii kastettiini görmek üzere delil getirmelidir. Dili bilen insa-

nn bu konuda aramas gereken bir delil yoktur, çünkü Kuran- Kerim

onun diliyle ve terimlerine göre inmitir. Böyle bir delil kyasla idrak

edilemeyecei gibi teorik aratrmayla da bulunamaz. Çünkü neyi kas-

tettiini örenmek, konuann kastna dönen bir durumdur ve kendisi

içindekini ifade etmedikten sonra konuann içinde neyin bulunduu-

nu örenmek mümkün deildir. Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Her pey-

gamberi kendi kavminin diliyle gönderdik.’
25 Arap akli benzerlii bilmese



22 Fütûhât- Mekkiyye 13

bile duyduunda onu inkâr etmez. Allah Tcâlâ’y nitelemek üzere ge-

len ve misil lafzndan ve niteleme harfi olan ke harfinden soyut her la-

fz, tebih lafzlarndan da soyuttur ve ortak lafzlara katlr.

Bilmelisin ki, niteleme edat olan ke harfi ile misil lafz arasmda bir

fark yoktur. Bununla birlikte bu harfin bir takm yerleri vardr ki bun-

larn arasmda sfat anlam tayan yerler de bulunur. Dilde sfat yerinde

bulunduunda -ki bu Zeyd Amr gibidir demendir-, Arap sadece ifade-

yi kasteder. Böyle bir ifade kullanp ikisinin insanlkta benzerliini -ki

insan olmada benzerlik akli benzerliktir- kastetmek imkânszdr. Böyle

bir benzetmeyle kastedilen cömertlik, cesaret, fasihlik veya bilgi veya

güzellik gibi duyana bir fayda vermek üzere içinde bulunulan durum

delilinin gösterdii bir halde Zeyd’in Amr’a benzemesidir. Allah Teali

‘O’tun benzeri bir ey yoktur’
2*

buyurur. Bu benzerliin neyle ilgili ol-

duunu söylemesi veya sözün söylendii meclisteki hal karinesinin bu-

nu göstermesi gerekir. Bilhassa olumsuzlamann ardndan ‘O duyan ve

görendir’ denilerek olumlamur (ispat). Bu ikisi, yani duyma ve gör-

me yaratlmta bulunan iki gerçek niteliktir. Öyleyse burada neyin

olumsuzland iyi aratrlrsa, nitelik anlam tayan ke mi yoksa dilde

belirlenmi niteliklere göre bir nitelik mi olumsuzlanmtr? Nitelik

ke’si ise ayette Allah misline benzerlii olumsuzlam olmaldr. Bu du-

rumda ‘O'nun misli’ ifadesindeki ‘O'nun’ zamirini kullanmakla bir mis-

linin olabileceini olumlam ve ispatlamtr. Burada O, Hakka döner.

Bilindii üzere, misil benzeri olduu eyin ayn deildir; ayn olsayd,

ne akla ne dine göre onun misli olamazd. Öyleyse mislin varl, hiç

kukusuz, ‘baka’, yani gayrin varln ispadamak demektir. Benzerlik

genel ise, hiç kukusuz, aklî benzerliktir ve dil de bu benzerlii inkâr

etmez; genel olursa, bu durumda -mecaz olmakszn- gerçek anlamyla

genel olduu hususa aittir. Misal olarak bilgisinin veya cömertliinin

genilii nedeniyle Zeyd’in deryaya benzetilmesini verebiliriz. Alimle-

rin bir ksm ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’27

ayetindeki fce-mislihi’deki

ke harfini zait saymtr. Böyle olsa bile, yine de bir anlam için gelmi-

tir ve zait olmaz. Çünkü ke harfinin kendisi için geldii anlam dinleye-

nin zihninde ancak bu harf sayesinde ortaya çkar ve meydana gelir.

Öyleyse onun zait olmas olumsuzlanmtr. Çünkü Allah hiçbir eyi

abes veya bo yere yaratmad. O halde anlamn dnda zaitlik abestir.

Araplar için bir anlam olmakszn baka bir nedenle zait harf kullan-
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mak imkânszdr. B harf kullanldnda, bir anlam için getirilmitir

ve getirildii anlama aittir. Çünkü konuan kii, nahivcinin söylediine

göre, bir kelimeyi pekitirmek üzere zait olarak getirebilir. Zait harf

kalkarsa, pekitirme de kalkar. Öyleyse ke harfi ayette zait deildir.

Çünkü (zait saydmzda) pekitirilen söz onsuz olamaz ve onun yeri-

ni almaz. Allah Teâlâ bir eyi pekitirdiinde, misli olumsuzlamtr.

Öyleyse bu harf pekitirme için getirilmemitir. Bu durumda tekit -

misli kendi zannnca takdir olarak kabul edenin mukabilinde- mislin

olumsuzlanmas hakknda olabilir. Ksaca burada doru görü, ke har-

finin -hal karinelerinden de hareketle- nitelik anlamnda olmasdr. Bu

yorumla ayet, O’nun adna bir misil farz olunsayd o mislin benzeri

olmazd demektir. Böyle iken O’nun (herhangi bir eye) benzememesi

daha yerindedir. Böyle bir yorum, dilde, benzerliin olumsuzlanmas

hususunda daha mübalaal bir anlatmdr.

‘Hal karineleri’ sözümüzle ilgili öyle deriz: Hak, insan- kâmili

sadece kendisini nitelii niteliklerle nitelemi, âlemden herhangi bir e-

yin ona benzemeyeceini ifade etmitir. Hz. Peygamber’in ‘Allah

Âdem’i kendi suretinde yaratt’ hadisi bunu destekler. Bu, nefs için

kendisiyle ünsiyetin gerçekleecei bir rivayettir. Öyleyse âlemde her-

hangi bir anlama ait olmayan zait bir ey yoktur, çünkü âlemde abes

veya batl bir ey yoktur: Âlemdeki her ey bir anlam nedeniyle amaç-

lanmtr.

öyle sorabilirsin: Fiildeki benzerlik nasl açklanacaktr? öyle de-

riz: Bunu iki ekilde açklayabiliriz: Birincisi görünür bir araçla fiilin

yaplmasdr. Makamn fiiller tevhidi olursa; arac da O’na ait sayarz

vc Allah görünürde bize izafe edilen eyleri bizim vastamzla yapan

olur. Bu durumda Allah karsnda biz, marangoz için testere, terzi için

ine mesabesinde oluruz. Bu yorum, O’nu kendimize benzer kabul et-

tiimizde böyledir. Nefsimizi O’nun misli ve benzeri sayarsak, bu kez

dier cevab söylemi oluruz. Bu ise irade ve kastla fiil yapmaktr. Bu

durumda irade ve kast batini araçtr, çünkü o bir nispettir. Allah ira-

deyle fiilini icra eder. nsan etkin bir himmet sahibi olup himmetiyle

fiilini icra ettiinde, O’nun misli olur. Bu, türün içindeki bütün insan-

larda bulunmaz. Öyleyse biz O’nunla (failiz) ve O’ndan dolay (failiz).

Allah bizim failimiz, bizim araclmzla fail olan ve bizde fail olandr.
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Amellerde tevhit bir aracn bulunmasn gerektirir ki, bu kaçnlmazdr.

Bilen ve öreten Allah’tr. O diledii kullarm bilgisine ulatrmtr.

Bu menzildeki ilimlere gelirsek; kyametin kopmasna ne kadar

zaman kald bu menzilden örenilir. Dier mertebeler olmadan, sa-

dece rububiyet (rablk) ve rahmet mertebesinden alimlerin kalplerine

inen bilgilerin arasndaki fark bu menzilden örenilir. Bu bilgi sahi-

binde bulunmas gereken nitelikler bu menzilden örenilir. Bu bilginin

kendisiyle yükselmeyen kimsede bulunmas doru mudur, deil midir?

Açklanamayacak srlar bu menzilden örenilir. Ret ve kabul bu men-

zilden örenilir. Rüyalar ile sahih rüyalar arasndaki farklar bu menzil-

den örenilir. Rüyalar daha genel iken sahih rüyalar özeldir. Bazen rü-

yada insan kendisiyle konuur veya eytan kendisiyle oynar veya onu

üzer. Onun kendisini görende veya gördüünde bir etkisi olmasayd,

âri bu korkuyu gidermek için bir çare söylemezdi. Bu çare Hz. Pey-

gamberin ‘Korkutucu bir rüya gören insan soluna üç kere tükürmeli

ve gördüü rüyann errinden Allah’a snmaldr’ hadisidir. Böyle ya-

parsa, rüya ona zarar vermez.

Bunun yan sra üzerinde yatt taraf deitirip öteki yan üze-

rinde yatmaldr. Çünkü rüya sahibinin hal deitirmesiyle hal deiti-

rir. Nitekim yamur duas yapan insan dua esnasnda elbiseni ters çevi-

rerek dua ederken buna mukabil Allah kuraldk halini yamur ve bere

kede deitirir, kurakln errini Allah’a snandan uzaklatrr. Hâl-

buki kulun davrannn Allah’a bir eddsi olmaz, çünkü Allah tesire

konu olacak bir yer ve mahal deildir. Bir rivayette ‘etki’ zikredilmi

olsa bile, bu etki özel bir tarzda olabilir. eriatta kulun bir fiil yapp

Hakk raz edecei ve bir fiil yaptnda rabbini kzdraca yer alm-

tr.

Aklî delilin hangi ekilde kullanlaca ve hangi surette kullanla-

mayaca bu menzilden örenilir. Kendilerini bilmenin onlar ‘ma-

lum/bilinen’ haline getirdii eyann hakikatleri bu menzilden öreni-

lir. Dünya ve ahirette konulmu ve süreleri sona erecek ilahi hadler bu

menzilden örenilir. Üretilmi bilgiyle üretilmemi bilginin ilikisi bu

menzilden örenilir; üretilmi bilgi akln, fikrin, tedbirin ve reviyyenin

ürünüdür. Varlk ve yokluun çatmas bu menzilden örenilir. Bu

ikisi hangi mertebede ve hangi yerde bir araya gelirler? Onlarn arasn-
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daki yegâne çatma alan mümkünlerdir: Tercih eden galipken tercih

edilen maluptur. lahi tevhit ve otuz alt yeri bu menzilden örenilir.

lletli olan ile olmayan eyler bu menzilden örenilir. Güçlüklere kar

kalkan yaplan sebepler ve dier sebepler bu menzilden örenilir; bela-

nn defedilmesini ve uzaklatrlmasn salayan sebepten baka bir ey

yoktur. Fasl ve vasl bu menzilden örenilir. Onlarn bu kitapta özel

bölümleri vardr. Âlemdeki olgularn ve varlklarn kedisinden veya

kendisiyle otaya çkt asl ve ilke bu menzilden örenilir. Âlemin kim

olduu, suretini kimin koruduu, kimin suretinin korunmad bu

menzilden örenilir. Hareketin ulvi âleme nispeti bu menzilden öre-

nilir. Bu hareketle maksat nedir?

Bir halden baka bir hale intikal ve bunun asl bu menzilden öre-

nilir. Sadece insann yaratlnn hikmeti bu menzilden örenilir. ‘n-

san’ derken hayvan insan kastetmekteyim. lerde sabidik bu menzil-

den örenilir. Bunun nedeni ve neticesi nedir? Acizlik ve eksiklik, bu

menzilden örenilir. Bu ikisinin ehli kimdir? Koruyan ve korunan ol-

malar itibaryla, korumak nedir ve koruyan ile korunan kimdir? Fazla-

lk ve eksiklik bu menzilden örenilir. Dünya Allah’n kendisini yarat-

t andan idbaren sürekli eksilmekteyken ahiret dünyada eksilme ba-

lad andan itibaren sürekli artmaktadr. Ahiret her an bir art için-

deyken dünya her an eksilmededir. Bir eyin varln, istedii kimse-

den o eyin varlnn meydana gelmediini bilenin durumu bu men-

zilden örenilir. Misal olarak kalkamayacak birisinden ayaa kalkmas-

n talep etmeyi verebiliriz. Güç yetircmeyeceini bildii halde insan ni-

çin böyle bir eyi talep eder?

Hakkn kuluna kulun kendisiye aklla ve veya varlkla nitelenmeye-

cei bir hali ihsan etmesi, bu menzilden örenilir. Böyle kullara misal

olarak Ebu Yezid vb. veliler ile Hz. sa ve Hz. Yahya gibi nebileri ve-

rebiliriz. Delillerin ortaya konulmas bu menzilden örenilir. Akln tek

bana idrak edebilecei hususlar ile tek bana idrak edemeyecei hu-

suslar bu menzilden örenilir. Habise göre habisin temizlii bu men-

zilden örenilir. Her müçtehide isabetin nispeti bu menzilden öreni-

lir. Müçtehide hatann nispet edilmesinin anlam nedir? Bu hata ger-

çekte bilgi ve Allah’n hükmüdür. Ftrat, reviyye ve talim yoluyla ö-
renilen ameli sanatlar bu menzilden örenilir. Bu üç ey üç haldir ve
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bunlar hayvanda ftraten bulunurken akl ve reviyye gücü zayflarda ta-

lim yoluyla meydana gelir. Akl güçlü ve fikri ve teorik düüncesi sahih

kimselerde tedbir, reviyye ve düünme vastasyla gerçekleir. Neyden

saknld, kimin saknd ve takva sahibi olduu, neyle saknld ve

takva sahiplerinin snflar bu menzilden örenilir. Bela ve ibtila, yani

snanma arasndaki fark bu menzilden örenilir. Salih arkada bu men-

zilden örenilir. Acaba onda salah ve iyilik yaratlm mdr, yoksa asl

nedeniyle mi bulunur? ttifakla uygun ve muvafk ceza bu menzilden

örenilir. Pimanlk halleri ve vaktinin ne zaman belli olaca bu men-

zilden örenilir. Cevher baki kalsa bile, suretlerdeki tebdil ve baka-

lama bu menzilden örenilir. Acaba halin deimesiyle isim deiir

mi? Kelam kendiliinde bir olsa bile, ilahi kitaplarn tertibi bu menzil-

den örenilir. Sonra gelene kendisinden sonra gelene göre önde olmak

hali nasl nispet edilir? ibadetin verdii ilimler bu menzilden örenilir.

Yaratlma rahmetin genellii bu menzilden örenilir. Bu, ilimlerin en

üstünü ve gizlisidir. Yaratklar arasnda eitliin mümkün olduu ve

olmad hususlar bu menzilden örenilir. Tenzih bu menzilden öre-

nilir. Yaratklarn Hak karsnda ve Haklan yaratklarn karsndaki

mertebesi bu menzilden örenilir.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr/

ÜÇ YÜZ ALTMI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ki Srrn Menzilinin ve lahi Gayretin Bilinmesi; O iki

srn bilen, dünyada ve ahirette rahata erer.

Biri bakasnn yerini alrsa hükümlerle

Vekili olmutur onun

Onu vekil atamadan yerini alsa bile

Onda bir kuku yok ve tereddüt yok
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Haddi atnda beddua ederse

Hakkndaki duas müstecabtr

Duadaki doruluu ve ihlas nedeniyle

Dilerse isabet eder ve (dileyince) isabet etmez

Bu menzil, rahatl müjdeleyen ilahi müjde menzilidir. Bu müj-

deyi kyamete kadar ve kyamette müjdelenen salih kullara Allah’n

inayeti gerektirmitir. Çünkü kullan hakknda her ey Allah katnda

bilfiildir, O’nun katnda bilkuvve halinde bir ey yüktür. Allah’n onun

hakkndaki fiillerini ve hallerini bildirmek üzere ilahi haberler kendisi-

ne gelmitir. Bu sayede insan, aklyla yokluu halinde Rabbinden

görmü olduunu hatrlar. Yokluk halinde insan sübut halindeydi ve

bu sübut onun hakkndaki ilahi tasarrufu kabul etmesini zorunlu kl-

m, Rabbinin ‘ol’ emrine uymutu. Çünkü emir duymak özelliiyle

nitelenen tarafndan yerine getirilebilir. Öyleyse ilahi söz sürekli oldu-

u gibi sabitlik halindeki duymak da süreklidir. Zaman içinde olan, d
varlktaki duymadr. Bu duyma sübit halindeki duymann feri ve neti-

cesidir. Böylelikle hal duymann kendisine intikal etmiken duyma in-

tikal etmemitir, çünkü ayan(- sabite) bir halden baka bir hale geç-

mez; sadece haller kendilerine hükümler giydirir ve onlar bu hükümle-

ri giyer. Bilgisiz insan ayn’n intikal ettiini zanneder. Öyleyse haller

ilahi isimleri talep eder, yoksa a’yan(- sabite) taleple nitelenmi deil-

dir. Böylelikle kendilerine intikal ettikleri hallerin hükümlerine göre

a’yan için isimler ve lakaplar ortaya çkar. Haller olmasayd a’yan ay-

rmayacakt. Çünkü bir ayn (cevher, hakikat) vardr ve o zatyla varl-

zorunlu olandan ayrlmnr. Bununla birlikte sabitliinin zorunlulu-

unda O’nunla ortaktr. Allah Teâlâ hem varl hem sabitlii zorunlu

olan iken bu ayn(- sabite)’nin sadece sabitlii vacip ve zorunludur. Bu

ayn karsmda haller. Hakkn ilahi isimleri gibidir. Bir hakikati ilahi

isimler çoaltmaz ve fazlalatrmaz. Ayn ekilde bu ayn’n halleri de

kendisini çoaltmaz ve artrmaz. Bununla birlikte isim ve hallerde çok-

luk ve say aklî olarak vardr. Bu benzerlik nedeniyle söz konusu ayn’n

‘suret üzerinde olduunu’ söylemek mümkün olabilmitir. Baka bir

ifadeyle o, ilahi emrin kendiliinde bulunduu haldedir. Bu durumda

bu ayn için kendisine gelen hallerden birisi olan varlk vastasyla kemal
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hali gerçeklemitir. Onun kemaldeki eksiklii, Allah ile arasna ayrm

koymak üzere, varln zorunluluu hükmünü ondan olumsuzlamak-

tan ibarettir. (Hak ile ayn arasndaki) bu ayrm ortadan kalkmayaca

gibi kendisine ortak olmas da mümkün deildir.

Bu balamda baka bir ayrm daha vardr, öyle ki: Hak hallerde

bakalar, yoksa haller O’nun üzerinde bakalamaz. Çünkü herhangi

bir halin Allah üzerinde hükmünün olmas mümkün deildir; haller

üzerinde hüküm sahibi Allah’tr. Bu nedenle Allah hallerde bakalar

ve haller O’nun üzerinde bakalamaz. ‘O her gin bir itedir .’
28

Haller

O’nun üzerinde bakalam olsayd, O’nun için bir takm hükümler

gerektirirlerdi. Alemin ayn’ üzerinde de haller bakalar ve bu sayede

onda hallerin hükümleri ortaya çkar. Bununla birlikte hallerin âlemin

ayn’n (hakikat ve cevherini) bakalatrmas, Allah’n eliyle gerçekle-

ir.

Hakkn hallerde bakalamasna ve halden hale girmesine gelirsek,

bu durum (Hakka nispet edilen) inme, beraberlik, istiva, gülmek, se-

vinmek, raz olmak, gazaplanmak gibi hallerden bilinir. Hak kendisini

hangi hallerle nitelemise, o halde hüküm vermek üzere bulunur. Bi-

zimle Hak arasndaki fark budur ve farklarn en aç ve bellisi de bu

farktr. Öyleyse hallerde ortaklk gerçekletii gibi isimlerde de gerçek-

lemitir. Çünkü isimler gerçekte hallerin isimleridir, Onlarn ismi ol-

duklar ey (müsemma) ise ayn’dr. Bir nispet nedeniyle sahip olduu

isimler baka bir nispede sahip olduklarndan farkldr, isimlendirilen

ise birdir. Hak duyandr, görendir, alimdir ve kadirdir; sen de duyan-

sn, görensin, alimsin, kadirsin. Duymann, görmenin ve kudretin bize

ve O’na ait halleri, göreli ve nispi olarak deiir. Çünkü Hak, Hak;

biz, biziz! Biz araçlara sahip olduumuz gibi ayn zamanda O’nun

araçlaryz. Allah kulunun diliyle ‘Allah kendine hamd edeni duydu’

der. Ayette ‘Onu komu edin ki, Allah’n kelamn duysun
’29

ve ‘Sen atma-

dn, attnda, Allah att
’20

buyrulur. Burada Hakkn aleti ve arac, pey-

gamberiydi. Öyleyse varlklarn izhar etmek maksadyla Hakkn hal-

lerde bakalamas, varlklarn izhar etmek üzere bir saysnn say ba-

samaklarnda yer deitirmesine benzer.

Bilmelisin d, bu menzil garip bir srdan dolay, ‘iki sr menzili’ di-

ye isimlendirilmitir. O sr, birleyin makul ve mahsusta, duyu ve akl-
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da kendini ikiletirmesidir. Duyulur âlemde bir eyin kendisini iki

yapmasna misal olarak, Hz. Âdem’i verebiliriz. Âdem sol kaburgasn-

dan Havva’nn yaratlmas yoluyla (inftah) çift olmu, daha önce bir

iken Havva sayesinde iki olmutur. Havva kendisine ‘bir’ denilmesini

salayan nefsinden bakas deildi. Aklî âlemdekine gelirsek, ilahlk Al-

lah’n zatndan baka deilken ilahlm anlam O’nun zat olmasndan

bakadr. Böylelikle ilahlk O’ndan bakas deilken Haldun zatn

(aklda) iki yapmtr. Öyleyse duyu âleminde Âdem’den ve kendisini

iki yapan Havva’dan pek çok erkek ve kadn ebeveynin suretinde mey-

dana geldii gibi Hakkn zat ile O’nun ilah olmasndan bu iki aklî e-

yin suretinde âlem ortaya çkmtr. Bu nedenle âlem çoalmak, baka

bir ifadeyle parçalarnn birbirini dourmas için etkin-edilgen suretin-

de ve tarznda ortaya çkmtr. Çünkü ilahlk zata ait bir hükümdür ve

âlemi yaratmak eklinde hüküm vermitir. lahlk âlemin yaratlmas

hükmünü vermekle müessir olunca, âlem kendisini var edenden etkin

ve edilgen olarak ortaya çkt. Nitekim duyu âleminde de böyle gerçek-

lemitir. Çünkü Allah, Âdem ve Havva’dan göü veya arz veya da
veya kendi türünden olmayan bir eyi yaratmam, onlara benzer ve

hemcinsleri olan eyi yaratmtr.

Varln olmasna bal olduu ey

Lafznn anlamn yücelttii bir zat

Ben onu isterim veyaklamak isterim kendisine

Onu isteyen herkesi de isterim

Leyla, Lübna, Rebab ve Zeyneb

Kendileri için yaayanlarn çadalar

ölürsem, onlarn varlklar ölür bizimle

Bizim varlmz onlarn hem ayn hem deil

Hayret bize ve onlara! Bizim varlmz tek

ikisi yokken kim onlar iki yapt?

Asl tek olup kendinden bakas onu iki yapmaynca, çokluk ondan

ortaya çkt. Ayn ekilde âlemdeki her eyde bir ayeti bulunmutur ve

bu ayet O’nun bir olduunu gösterir. Bütün âlem cisim ve ruhtur ve
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bu ikisiyle varlk bilfiil ayakta durur. Hak için âlem ruh için beden gi-

bidir: Ruh bedenden hareketle bilinebilir. Çünkü kendisine bakp sure-

tini gördüümüzde -sureti baki olsa bile- cisimden ve onun suretinden

gözlemlediimiz hükümler kaybolurdu. Bunlar duyulur eyleri ve an-

lamlar alglamaktr. (Beden bunlar kendiliinden alglamayaca için)

Görünen cismin ardnda kendisine alg imkân ve özellii kazandran

baka bir anlamn bulunduunu anladk ve o anlam cismin ruhu diye

isimlendirdik. Ayn ekilde bizi hareket ettiren ve duraanlatran bir

eyin var olduunu anladk. O bizde diledii ekilde hüküm vermek-

teydi.

Bunun üzerine nefislerimize baktk. Nefislerimizi tandmzda,
bir ayakkabnn dier bir ayakkabya benzer olmas gibi, Rabbimizi ta-

ndk. Bu nedenle vahiy öyle bildirmitir: ‘Kendini bilen Rabbini bi-

lir.’ ndirilmi ilahi haberde de öyle denilir:
‘Onlara ayetlerimizi ufuk-

larda ve nefislerinde göstereceiz, ta ki onun hak olduunu örenecekler.’*
1

Alem Allah’tan iin kendinde olduu durumda zuhur etmitir ve âle-

min aslnda ve ilkesinde kesinlikle bir kötülük yoktur. Âlem Mudak
yi’nin (Hayr- Mahz) elindedir ki, o da tam varlk demektir. u var ki

mümküne yokluun bir bak olduu için kendisine belli bir ölçüde

kötülük nispet edilir. Çünkü zat gerei mümkün varln zorunluluu

hükmüne sahip deildir. Mümküne kötülük ilitiinde, buradan iliir,

fakat kötülük onda süreklilik kazanmaz ve sabit olmaz. Çünkü müm-
kün Mudak yi ve Varlk’n kabzasndadr.

Allah’ bilmede vaz’î marifetin tamhnn bir yönü de cismin ruhta

makul ve malum bir takm eserlerinin bulunmasdr. Bu eserler kendi-

sine verilmi olan zevk ilimlerinden ve ancak sayesinde örenebilecei

ilimlerin bulunmasndan kaynaklanr. Ruhun da cisimde mahsus-

duyulur etkileri vardr ki, bunlar her canl kendinden müahede eder.

Ayn ekilde Hak karsnda âlemin görünende etkileri vardr. Bunlar

âlemin kendilerinde halden hale girdii hallerdir. Halden hale girmek

Allah’n ed-Dehr isminden kaynaklanr, Allah Teâlâ kendisini yükümlü

tutmas itibaryla âlemin bir takm eserleri olduunu büdirmitir. Allah

onlar bize bildirmemi olsayd, onlar bilemeyecektik. öyle ki: Pey-

gamberin bize örettii ibadetlerde kendisine uyduumuzda, Allah bi-

zi sever. Biz peygamberi memnun ettiimizde, Allah bizden raz olur.
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Kendisine kar geldiimizde ve emrine balanmak yerine O’na asi ol-

duumuzda, Allah’ kzdracamz vc O’nu öfkelendireceimizi bize

bildirmitir. Bu nedenle Allah bize gazap eder. Dua etliimizde, bize

icabet eder. Öyleyse dua O’nun eseriyken icabet bizim eserimizdir. Bü-

tün bunlar, her eyin iin kendinde bulunduu duruma göre zuhur et-

tiini örenmemizi salamak amac tar. Olandan baka bir tarzda

olmas mümkün deildir; aksi halde nereden olacaktr ki? Sadece O var

ve her eye kuvve halinde bulunan verir. Bu nedenle Hak bizim için

zatn yaranlmlarn nitelikleriyle nitelemitir. Bu nitelikler gerçekte

bizde ortaya çkan O’nun nitelikleridir, sonra kendisine dönmülerdir.

Hak bizi celalinin ve annn hak ettii niteliklerle nitelemitir. Bunlar

gerçekte O’nun nitelikleridir. Allah kendinde bulunduu durumun su-

retinde bizi yaratmam olsayd, hakk olan bir nitelii kabul etmemiz

sahih ve mümkün olmaz veya Hak bizim hakkmz olan bir nitelikle

kendisini niteleyemezdi.

Gerçekte bunlarn hepsi O’nun için haktr, çünkü O bizim feri ol-

duumuz asildir. simler o aacm dallardr; kastettiim varlk aac-

dr. Biz ise meyveyiz, hatta O meyvenin kendisidir. Bizim mislimiz bu

aacn varlndan bakas deüdir.

Allah hakkndaki bilginin camlnn bir yönü de peygamberinin

diliyle bize bildirdii tecelli mekânlarnda suretten surete girmesini

bilmemizdir. Hakkn bu durumu zahirde ve batanda halden hale gir-

memizin ilkesidir. Bütün bunlar, Hak’tadr. Ayn zamanda Hak, za-

man tertibinin hükmünün gereine göre, âlemin ilerinde ve

e’nlerindedir. Öyleyse âlemin yarnki e’ni ve ii sadece yarn olabilir-

ken bugünün e’ni de bugün olabilir; dünün e’ni ancak dün olabilirdi.

Bütün bunlar, Allah’a nazaran böyleyken e’nin kendisine bakarsak,

Hak dilerse olutuu vakitten baka bir vakitte meydana gelebilir. Al-

lah’n meiyetinde bir cebir veya irade söz konusu deildir. Allah böyle

bir eyden münezzehtir. Hatta O’nun meiyetinin bir ilgisi vardr, o

kadar! ‘Si^in için boalacaz (sra size de gelecek)’
32

ayeti bu anlamdadr.

Yani siz ve bizden bakas demek olan âlem kastedilmektedir.

Allah bizi ‘sakaleyn’ (iki ar) diye isimlendirdi. Bunun nedeni

bizdeki sklet ve arlktr ki söz konusu arlk varlkta daha sonra

gelmemizin ta kendisidir. Biz varlkta geciktik, zira arn özellii ge-
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cikmekken hafifin âdeti ve özellii hzl olmaktr. Biz ve cinler

‘sakaleyn’, yani ar olanlardanz. Bunun yan sra bize baskn olan

rüknün ve unsurun özellii nedeniyle cinlerden daha arz ki, bu un-

sur topraktr. Bu nedenle insan âlemdeki son varlk olmutur. Çünkü

özet ve mücmel, bir tafsilden meydana gelebilir; aksi halde özet ola-

mazd. Alem, Hakkn muhtasaryken insan âlemin muhtasardr. Hak

ise özün özüdür. Burada özet ve üz derken insan- kâmili kastetmekte-

yim. Hayvan insan ise âlemin özetidir. Yaratl sebebine uygun olarak

onun adna bir terazi ortaya koymak üzere Hak onun için de ‘fari ka-

lacaktr.’ Çünkü ‘

Sizin için fari kalacaz, ey insanlar ve cinler
’33

ayeti,

bir tehdit ifadesidir. Insan- kâmile böyle bir hitap yönelmez. u var ki

burada ‘sizin için’, yani insan ve cinlere rahmetin ulamasnn iaretleri

de vardr. Bu iaret ‘sizin için’ zamirinin bana gelen aç ‘lam’dr

(îekum). Bununla birlikte Hakkn aç (feth-i ilahi) üzüntü veren ey-

lerle gerçekleebilecei gibi sevindiren eylerle de gerçekleebilir. Fakat

Allah’n rahmeti gazabn geçmitir. Burada gelecek zaman bildiren kip

getirilmitir. Gelecek zamann son derecesi ise âlemin kendisine vara-

ca rahmettir. Söz konusu rahmetin ardndan -ilahi hadler ve yüküm-

lülük ortadan kalkt için- artk gazap olmaz.

‘Sizin için
5

ifadesinde ikinci ahs zamiri gelince, ilahi keremin ve

ihsann her zaman mutlularn tarafn ve rahmet yönünü -onun zdd-

na- yelediini bildiimiz için, bedbahtlarn üzüntü ve ac duyduklar

ey ‘azap’ diye isimlendirildi. Çünkü mutlular, Hakkn mertebesini ter-

cih ederek ve üstün sayarak, irk komu olan bedbahdarn aclarndan

haz alrlar. Baka bir ifadeyle onlarn ac veren sebeplerde de nimetleri

vardr. Hak da -onlar kendisini tercih ettikleri için- kendilerini tercih

ederek bu acy ve elemi ‘azap’ diye isimlendirmi, bu nedenle aç
‘lam’ getirmi, belli bir grup olduklar belli olsun diye ikinci ahs za-

mirini kullanmtr. Çünkü âlemden üçüncü ahs zamiri yoksun ol-

maz. Öyleyse bu zamirin de bir ehli olmaldr. Nitekim Allah öyle

der:
‘
Onlar için akar cennetler vardr. Burada Allah üçüncü ahs za-

mirini kullanm, onlar da muhataplardan gaip olmulardr. Lam ile

balamak, hal karinesinin bildirdii üzere, rahmeti açmak demektir. Bu

edatn Hakkn kendilerine göre kullarna davrand bir takm merte-

beleri vardr. Misal olarak
‘
Onlar bizim katmzda seçilmi hayrllardan-

dr ’35
ayetini verebiliriz. ‘Allah müminlen bulunduklar hal üzere brak-
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maz\36
'Allah imannz zayi etmeyecektir’,

37
‘Göklerde ve yerde olan her

eyi size amade kld’,
38

‘Yerde olanlar sizin için yaratt’,
3* ‘

Göklerde
,
yerde

ve ikisinin arasnda bulunanlar ve topran altndakiler O’na aittir ayet-

lerini de bu balamda misal verebiliriz. Onlar hem bize hem O’na ait-

tir. Bununla birlikte bizim edepli olmamz lazmdr. Edepli davrandk-

lar ve marmadklar için, hükümdarn arkadalar onunla oturabil-

milerdir. Çünkü müahede ve yaylma, bir araya gelmez! Bazlar öy-
le demitir: ‘Sedirin üstünde otur, fakat yaylmaktan sakn!’

Bir emirle ibadet ettim ki bana uymaz

Niteliimin suretinde olduu kimseye ibadet etmiyorum

Çünkü O söyledi bunu ben söylemedim

Halimin sureti O’nun halinden baka deil

Çünkü aa ve daha aa mertebedeki birine makamnn gerei

olmayan deerli nitelikler izafe edildiinde, kendisini rahatsz edecei

için, bunu naho karlar. Asl bir insan layk olmad bir özellikle ni-

telendiinde, bundan holanmaz.

VASIL

Nebi ve Veli Arasndaki Fark

Arkadalarmzn bir ksm ve baz insanlar unu ileri sürmütür:

Veli ve nebi arasndaki fark (nebiye) melein gelmesidir. Çünkü veli

ilham alrken kendisine melek inmez. Bununla birlikte baz durumlar-

da veli ilham alr, çünkü o velilikle nebilii kendinde birletirmitir.

Bize göre böyle bir söz, büyük bir hata ve bu görüü benimseyenlerin

zevk sahibi olmadklarnn bir delilidir. Nebi ile veli arasndaki fark

melein inip inmemesinde deil, melein indirdii eyde bulunur. Me-

lein nebi ve resule indirdii ey, peygambere tabi olan ve ona uyan

veliye indirdiinden bakadr. Melek ‘ittiba’ nedeniyle tabi veliye inmi

olabilecei gibi ayn zamanda nebinin getirmi olduu ve bu velinin
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hakkyla kendisini örenmemi olduu bir meseleyi açklamak amacy-

la inmi de olabilir. Böyle bir ey (nebinin yaad zamanda olabilece-

i gibi) zaman bakmndan, yani haberin varlk zamanndan sonra da

olabilir. Melek bazen veliye nebinin getirdii bilginin doruluunu ve-

ya peygamber adna uydurulmu' veya sahih olduu zannedilmi veya

gerçekte sahih iken ravinin zayfl nedeniyle terk edilmi hadisin sa-

hihliini bildirmek üzere gelebilir. Bazen melek, veliye mutlu ve baa-

rya erenlerden olduunu bildirmek üzere Allah katndan müjdelerle ve

‘eman’ vermek üzere gelebilir. Bütün bunlar dünya hayatnda gerçekle-

ir, çünkü Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Onlar adna dünya hayatnda

müjdeler vardr .*
41

Allah’n rabîiini kabul eden doru yoldakiler hak-

knda da meleklerin kendilerine geleceini bildirmitir. Allah Teâlâ

öyle buyurur:
1

'Rabbimiz Allah’tr deyip sonra doru olanlara melekler

iner ve korkmayn, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle müjdelenin derler.

Biz sizin dünya hayatndaki dostunuzduk .*
42

Allah velilerinden bir ksm adna ise tenzilde zevk ve inzal olabi-

lir. Bu görüe aykr görü benimseyenler, sadece seyr ü sülükleriyle

bütün yollar ve makamlar kuattklarna içten inananlardr. Onlara

göre hakknda zevklerinin olmad hiçbir makam geride kalmamtr.

Böyle insanlar melein kendilerine indiini görürler ve bu inmenin

peygambere özgü ve mahsus durumlardan olduunu zannederler. O
insanlarn zevkleri sahihken hükümleri batl ve geçersizdir. Onlar içle-

rinden ilave bir bilgi getirenlerden bu ilavenin kabul edileceini düü-

nürler. Çünkü o zevk sahibi ve adildir, cerhe tabi tutulmam ve k-

nanmamtr. Böyle insanlar zevklerini amazlar. te hata da tam bu-

radan kaynaklanr. Onlardan önce yaam veya kendi zamanlarnda

yaayan Allah ehli birisinin melein kendisine indiine dair ifadesi

kendilerine ulasayd, onu kabul eder ve reddetmezlerdi. Vakalarmz-

da geçmi insanlar arasndan herhangi bir duruma inanmayan grup

gördük. Ayn eyi bizden duyduklarnda ise -hemcinsleri ve benzerleri-

ne yönelik itham ortadan kalkt için- kabul eder ve inkâr etmezlerdi.

Allah ehli arasndan iaretleri kabul edenlerden bir grup -ki onlar uzak-

tan kendilerine nida edilenlerdir- öyle demitir: “Âlemdeki her haki-

katin ve nispetin ilahi bir nispetten sadr olduunu söylemitin. Ale-

min nispetlerinden birisi muhtaçlktr. Ebu Yezid el-Bestami -ki keif

ve vecd ehlidir- öyle demitir: Allah kendisine bir müahedesinde
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‘Bana ait olmayan bir eyle bana yaklaabilirsin’ demitir. Allah’a ait

olmayan zillet ve yoksulluktur.”

(Buna cevap olarak deriz ki) Ey yararlanmak isteyen kimse, bilme-

lisin ki! Allah rahmet, balama, kerem mafiret sahibidir. Bunlarla

ilgili bize bildirilen ilahi isimler Allah’a hakiki anlamyla aittir. Bunun

yan sra Allah intikam ve iddede cezalandrma sahibidir. Binaenaleyh

Allah Rahimdir, Afüvv’dur, Kerim’dir, Gafur’dur ve Muntakim’dir. Bu

isimlerin eserlerinin ve sonuçlarnn Hakta bulunmas veya Hakkn bu

isimlerin eserlerinin mahalli olmas mümkün deildir. Öyleyse Allah

kime kar rahim, kime kar affedici, kime kar kerim, kimden inti-

kam alandr? Buna karlk öyle demek gerekir: Allah yaratandr ve

yaratan, yaratlm talep ederken yaratlm olan da Yaratan talep

eder. Talep edenin nitelii bellidir ve mevcut nefyedilmez. Öyleyse

âlem var olmaldr, çünkü ilahi hakikader kendisini talep etmektedir.

Daha önce Allah’n zat olmasnn anlamnn ilah olmasnn anlamyla

bir olmadn açklamtk. Böylelikle Hak (ilahn akldaki varlyla)

ikilenmiken dta bir vardr. Öyleyse Allah mahiyeti itibaryla âlem-

lerden müstaniyken esma-i Hüsna, yani güzel isimleri bakmndan
âlemin varln talep eder. Söz konusu isimler, eserlerinin kendisinde

ortaya çkmas için imkân halindeki âlemi talep eder. Âlem mevcut ol-

sayd, varl talep edilmezdi. Öyleyse ilahi isimler O’nun için muhtaç

gibidir ve muhtaç sahibi kendisine muhtaç olan adna çalr. Yaratl-

m olanlar Allah’n daha uzak ailesiyken ilahi isimler yakn ailesidir.

Böylelikle âlem imkân nedeniyle Allah’tan talep ederken ilahi isimler

tesirlerini izhar ettirmesini Allah’tan talep eder. Onlar varl olmayan

bir eyde eserlerini izhar ettirmesini talep etmilerdir. Bu nedenle âle-

min var olmas zorunludur. Kitap hüküm vermi ve bilgi takdir etmi-

tir. lahi irade ise kesindir. Öyleyse âlemin gerçeklememesi mümkün
deildir.

‘Allah fakirdir ve biz zengin olanlarz
543

diyen bir grup tekfir edilmi

ve kâfir saylmtr. Burada çoul kullanlmtr. Onlar Allah’tan müs-

tani olmadklar gibi Hak da onlar yaratmadan veya bir ihsan ve

lütfü olarak nimederini onlara yaymaktan geri kalmamtr. Bunun ne-

deni belirlenmi ve öne geçmi kitabn hükmüdür. Allah Teâlâ öyle

buyurur: ‘Allah’tan bir kitap öne geçmemi olsayd, hiç kukusuz, size yap-
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tklarnza karlk azap temas ederdi.'
44

Öyleyse hüküm kitaba aittir ve

kitabn (âlemle) ilikisi zatn (ilikisiyle) bir deildir. Kitap, hükmü

kendisinde uygulanacak olan kimsede bu hükmün uygulanacan be-

lirlemitir. Hükmün uygulanmas kitap için mertebenin zorlamasyla

hüküm veren tasarruf sahibi gibidir. Hakikatlerin kendilikleriyle verdi-

i ey budur ve hakikatler deimez. Hakikatler deimi olsayd, ni-

zam bozulur ve hiçbir ekilde bilgi olmayaca gibi (varlkta) Hak ve

halk da olmazd. Akll insan
*
Söylediklerini yazacaz** ayetine bakma-

ldr. Baka bir ayette Allah
‘

Rabbiniz kendisine rahmeti yazd546
der.

‘Zorunlu klar
3
demektedir. Allah’tan baka zorunlu klabilecek kimse

yoktur. Allah Teâlâ öyle der: Zarar kendilerine dönecek olan hususta

söylediklerini zorunlu klacaz. Ayetin devamnda öyle der: ‘Ac azab

tadn deriz
*7

Bu, onlarn sözlerine karlk bir cezadr. Bu nedenle on-

larn inançszlklarnn gerçek sebebi toplam zikretmi olmalaryd,

çünkü onlar zenginler deillerdi. Ayetin ruhu budur.

Allah’n Ebu Yezid’e söyledii sözden delil getirmene gelirsek, o

da toplamn ta kendisidir. Allah tek bana zilleti söylememi, zillet ve

yoksulluu birlikte zikretmitir. Toplamn nispeti teklerin nispetiyle

bir deildir. Mümkün olmasayd ilahi isimler adna herhangi bir eser

zuhur etmezdi. sim ise isimlendirilenin ayndr. Özellikle ilahi isimler

höyledir. Öyleyse varlk talep eden ve talep edilenken talep yoklukla il-

gilidir. Baka bir ifadeyle talep ya bir mevcudu yok etmek veya var ol-

mayan var etmekle ilgilidir. Allah Teâlâ öyle der: 'Allah O’ndan baka

ilah olmayandr
*s Burada Allah sadece ilahlgn birden çok kimsenin

nitelii olmasn reddetmitir. lahi isimler veya ‘ilah’ diye isimlendiri-

lenin mertebesi nitelii olduu kimsenin hüküm ve tasarruf sahibi ol-

masn gerektirir. lah bu nitelik nedeniyle ve onun vastasyla tasarruf-

ta bulunurken tasarruf ederken bile -ki bu zorunludur- âlemlerden

müstanidir. Gerçekte bu iin ne kadar garip olduuna baknz! Bura-

dan Ebu Said el-Harraz’n ‘Allah' iki zdd birletirmesi özelliiyle bil-

dim’ sözünün anlam örenilir. Ebu Said bunu dedikten sonra u ayeti

okumutu: ‘O ilktir, sondur, zahirdir ve batndr .’
49

Yahudiler, Allah’n cimrilii hakknda öyle demitir: ‘Allah’n eli

baldr .'
50

Allah onlara kar öyle der:
‘

Onlarn elleri balanm ve söy-

ledikleri nedeniyle lanete uramlardr .’51 Yani onlar ilahi cömertlik nite-
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liginden uzaklamlardr, çünkü onlarn sözleri amellerindendir. Bu

nedenle onlarn elleri balanm, Allah’a nispet ettikleri cimrilik kendi-

lerinde gerçeklemitir. Onlar Allah’tan ancak gördükleri eyi müahe-

de etmiler, Allah da onlara iledikleri eyin tadn tattrm, ardndan

onlar malda yalanlam, her eyi kapsayan rahmeti nedeniyle keremini

kendilerine açm, yalana olduklarm onlara bildirmitir. Bu ise onlara

verilebilecek en iddetli azap ve en büyük nimettir. Çünkü Allah cö-

mertliini ve keremini açtnda, bilgisizliklerini örenip onu vehme-

derler ve Allah hakkndaki bilgisizlik halinde bulunmalar nedeniyle

azap çekerler. Bu halin ortadan kaldrlmas ve bilgiye vakf olmalar

nedeniyle ise nimet görürler. Örenirler ki: Allah’a kar yalana kendi-

lerini düüren cehaletleriymi! Allah’n her iki eli de açktr ve diledii

gibi infak eder.

Öyleyse hüküm meiyete aittir. Anla! O’nun meiyeti zatndan

baka deildir. O’nn isimleri kendisi olduu gibi isimlerin hükümleri

de O’nun hükmüdür. Alem üzerinde bulunduu güçlere göre zuhur

etmitir.

O’na bak bir an

Haddini de ama

Ondaki her ey

Senin katnda da var

(Baka bir iir öyledir):

Allah’ kim takdir ederse hakkyla

Varlk iin i kendinden izhar eder

Gözün gördüü her i

Bilgisinden kendinde O’ndandr

O gördüünün ayn

Bu nedenle varln bitimi yok

‘Allah’ dediinde, bu isim bütün ilahi isimlerin hakikaderinin top-

lamdr. Bu ismin ale’l-tlak, yani kaytsz olarak genel kullanlmas
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mümkün deildir ve hallerin onu snrlamas gerekir. Lafzlar snrlar-

sa, hallere tabi olarak snrlamtrlar. Ona ne izafe edilirse edilsin, iza-

fenin hangi ismi hak ettiine bakmalsn! Allah’tan o hususta talep edi-

len ey söz konusu izafenin mahsus olduu isim ve kendisini talep edip

onu amad ilahi hakikattir. Kimin hali böyleyse, Allah’ (bilmeye)

hakkn vermi ve O’nun kadrini genel itibaryla takdir etmi demektir.

Çünkü insan O’nun kadrini tafsili olarak takdir edemez. Çünkü Allah

hakkndaki bilgide art dünya ve ahirette bitmez, bu konuda i niha-

yetsizdir.

Baknz! Allah Hz. Musa’y peygamberlik göreviyle Firavun’a

gönderdiinde kendisine söyledii hususlardan birisi uydu: Firavun

ona ‘

Ötcehi nesillerin dunumu nedir?’52 dediinde ‘Onlarn bilgisi bir ki-

taptadr, Rabbin unutmaz ve zayi etmez** demiu. Yani Allah kendisine

zorunlu kld eyi unutmaz. Onlar levh-i mahfiz, yani korunmu

levhaya yazmasnn nedeni sadece bildirmeyle örenme imkân olanla-

rn Allah’n kendisine zorunlu kld eyleri örenmesini salamaktr.

Yoksa onlar uzun gelecek zaman dilimlerinde gerçekleecek hadiseleri

hatrlamak üzere yazmamtr. Çünkü (der, Hz. Musa) ‘sana kendisine

ibadete davet etmek üzere elçisi olarak geldiim rabbim, dalalete dü-

mez ve unutmaz.’ Allah Teâlâ kendinden söz ederken öyle der: ‘Allah’

unuttular, Allah da onlar .’
54

Onlar Allah’ genel anlamyla unutmu de-

illerdi. Dolaysyla Allah da onlar genel anlamyla unutmu deil, sa-

dece kendisini unuttuklar hususta onlar unutmutu. Söz konusu hu-

susta onlar Allah’ bilmi olsalard, Rahim’in merhameti hususta kendi-

lerine ulaacakt. Onlar kendisini unutunca, Rahim de kendilerini

unutmutur. Çünkü onlar bu esnada baka bir ilahi isim üsüenmiti.

Söz konusu isim, onlarn bu ismin davet ettii ameli yaptklar isimdir.

O ismin kendindeki terazisinin itidali sona erince, unutma da ortadan

kalkar. Çünkü dünya hayatnda ölüm vaktinde perdenin açlmasyla

onun kalkmas zorunludur. Dolaysyla her yükümlü bilgi ve kesin bir

müahededen kaynaklanarak mümin olarak ölür. Allah hakkndaki bu

bilgi ve özellikle imanda herhangi bir kuku ve tereddüt bulunmaz.

Genel olan budur. Öyleyse ölümden daha iddetli bir üzüntü yoktur.

Geride bu imann kiiye fayda verip vermeyecei kalmtr.
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Azab kendilerinden kaldrr m dersek, Allah Teâlâ’nn rahmetini

tahsis ettiklerinin dnda kaldrmaz. Böylelerine misal olarak ‘Onlara

azabmz gördüklerindeki imanlar fayda vermedi*
5
ayetinde geçen kim-

seleri verebiliriz. Ardndan Allah, -bizim de bu konuda delilimiz ve da-

yanamz olacak ekilde- öyle buyurur: ‘Allah’n kullarnda ileyen

sünnetidir bu!*
6
stisna ‘Yunus’un kavmt müstesna, onlar iman ettiklerinde

dünya hayatnda hüsran kendilerinden kaldrdk, onlar belli bir süreye

kadar süre verdik*
7
ayetinde belirtilir. Allah’ yaratklar hakknda bir

eye zorlamak söz konusu deildir. Böyle bir imann ahirette fayda ve-

rip vermeyeceine gelirsek, kukusuz ‘Rabbin dilediini yapandr.’ Al-

lah öyle der: ‘Allah bütün günahlar balar.** Allah’n bu sözü, kendi

kitabnda ve peygamberlerinin dilinde bize verilmi bir sözdür.

Hak getirdii hususta kesin dedi

Elçinin kalbime getirdii Mele-i ala’dan

Bana bir bilgi verdi ki, yansndandr

lerde en uygunu ve evlasn söylemem
t

î O’nda tek, bakas deil

Bir alim snanr, bir alim snar

ki delil arasndaki farktr bu

Kalbimizde okunan Kuran deil

Allah'm sözü her halde oha

Üzerimde, hazreti om yazdrmak üzere geldiinde

Yaratlm garip, yenilenir durur

Ondan bana arz olan eskimez ve yenilenir

Hakim Hakkn hükmü yaratklarnda zahir

Körelten münezzeh, gösteren münezzeh

Müahedesiyle bana nimetlerini cömertçe sundu

En tatl geliiyle bana tahsis etti

Kim Allah’tan saknrsa Allah ona bir ‘hrkan’ yaratr. Bununla bir-

likte firkan da Kuran içindedir. Kuran, suyun havuzda toplanmas ve
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biriktirilmesi anlamndaki karae’den gelir. Bununla birlikte her hrkan

kuran deilken her kuran ayn zamanda furkandr.

Cem farkn kendisi, bak bir

Gözünle gör, toplanma ayrlmada

Misil mislin ayn deil, sen de ayrmalsn

0 ikisini ayrm ve bir araya gelmeyle

Dilersek hakknda tefekkür edersen

Evlilik ve boanma hükmü veririz

Hak olmasayd ittisal olmazd

Iiakkm topuu benim topuuma bititi

Uzaklarken çard beni

Bilgim yok ahrette nereye gideceimden

Onadr cisimlerde bitkilerden dönü

Holanrsak, misk olur

‘Bir grup cennette ve bir grup atetedir .

,59
Böylelikle bir, kendisini iki

yapandan ayrm, her bir kendi birlii ve çokluuyla kalmtr. Onla-

rn bir ksm kendi teklii ve çokluuyla ünsiyet ederken bir ksm tek-

liinde vahet halinde kalmtr. Ariflere göre vahetü’l-hicab yani per-

deden kaynaklanan vahet hali budur.

Zaman hangi nimeti kirletemez

Söylediim hususta yaratma ve emir Allah’n

Hakkn varl olmasayd hayr olmazd

Varlm olmasayd varlkta kötülük görülmezdi

Baka deilim O'ndan hakikatim gizlenirse

Fakat gizlemitir benim varlm 0’tun perdesi

ki sureti elde eden kimse ki

Varlmdan inci ve mercan parlar ona
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Akll isen hükümleri sam gözükür

Çözün varsa, perde kalkm

Dilersen haz veren bir içecek gibi içersin

stemezsen merebin olur zarafet

Münezzehtir zikriyle kalbe hayat veren münezzeh

Zikir olmasayd onu fikir dolduracakt

Allah kendinden bir ruh ile seni desteklesin, bilmelisin ki, bilginin

kendi suretinde deimeden sadece bu menzilde sabit kaldn gör-

düm. Böylelikle bilgimin deimeyecei hakkmdaki itminanm gerçek-

leti. Emin oldum ki kukular o bilgiyi sarsmayacak. Bu menzilde bu

hali müahede edene kuku geldiinde, onu kuku olarak görür ve

onun suretini deitirmesi mümkün deildir. Bu menzil sahibi olma-

yanda bu durum baka türlü gerçekleir. Çünkü o sarslr ve sarslma

kendisini kesin büdigini zannettii eyi yeniden incelemeye götürür.

Bilemez ki, ilk bilgi mi kukudur, yoksa müahede mi kukudur, yoksa

iki durum birden mi kukudur? Bu nedenle söz konusu kii, bildii

hususlar hakknda basirete sahip olmay nedeniyle, hayrete düer.

Çünkü o fikriyle kukuyu ‘dourmutur.’ Iler/gerçekler -senin inan

ve var etmenle deil de- kendilikleriyle gelirlerse, sana hakikatlerini ve-

rirler ve sen de olduklar hal üzere onlar bilirsin!

Kuran’daki pek çok ayet bu menzille ilgilidir. Bunlar hakknda

konumaya dalsaydk söz uzard. imdilik bu ayetlerin bütünü olmasa

da bir ksmn zikredelim, fakat zikredeceim ayetleri açklamadan sa-

dece selim akl ve keskin göz sahiplerinin dikkatlerini çekeceim. Bun-

lardan birisi
‘

Göklerin ve yerin mülkü Allah’ndr
,6°

ayetidir. Baka bir

ayet ise
‘
Mülk ve hamd O'na ait, O her eye kadirdir

m
ayetidir. Baka bir

ayette
‘
Firavun’un kars dedi ki, benim ve senin gözünün aydnl olur

’62

buyurur. ‘Ölçü ve tartda hile yapanlara yazk olsun
’ 63

‘Namaz klanlara

yazk olsun’,
64

‘O gün yalanclara yazk olsun
’65

buyrulur. Her nerede bu-

lunurlarsa bulunsunlar ayetin hükmü onlar içerir.
‘

Yemin olsun ki, si?

ayrlp gittikten sonra putlarnza bir oyun oynayacam.’66 ‘Onlara gökleri

kim yaratt diye sorsan, Allah derlerdi .’
67 Onlarm mutluluklarna iaret

etmektedir. Baka bir ayette
‘

Önce de sonra da i Allah’a aittir
’68

denilir.
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Bu ayetle Allah’a göre ve nispetle iin nasl olduu örenilir. *Rableri

onlardan o gün haberdardr.’
69 Burada bilgi yerine haberdar olmay zik-

retmekle yetinmitir, senin için ‘haberdarlk (hubra)’ bilgidir. ‘Allah di-

leeydi onlarn hepsini hidayette toplard.’
70
Burada bir imkânszla bal

imkânszlk edat kullanmtr. ‘ayet insanlarn küfürde birlemi tek bir

ümmet olmas (tehlikesi) bulunmasayd, Rahman' inkâr edenlerin evlerinin

tavanlarm ve çkacaklar merdivenleri gümüten yapardk.’
7, cKyamet ge-

lecektir, onda kuku yoktur. Neredeyse onu gizledim, her nejse yaptnn
karl verilsin diye.’

72 Baka bir ayette öyle denilir: ‘Bir ksmn bir

ksmyla snadk ki, Allah unlara m aramzdan ihsan etti desinler
’73

‘Allah

müminleri bulunduklar hal üzere brakmaz.’
74

‘Sonra kirlerini gidersinler,

adaklarn yerine getirsinler ve o Eski Evi (Kabe’yi) tavaf etsinler.’
75

‘Ona

iman edeceksiniz ve yardm edeceksiniz
’76

‘De ki hak rabbinizden gelmitir,

dileyen iman eder dileyen inkâr eder.’
77 Baka bir ayette ‘O iyilie kar

pek sevgi besler’
78

buyurur.
cO gün yeryüzü haberlerini bildirir, Rabbinin

vahyettiklerini.’
79

‘Yüzü üzerinde sürünerek yürüyen mi daha doru yolda-

dr.’
80 Söz konusu kii birleyenlerden iken yüz üstü doru yoldan atee

düendir. ‘Umut kesmenizin ardndan size yamur indirendir’
81

‘Bunda ba-

siret sahipleri için ibret vardr.’
82
Yani artr. ‘Artk sizden inkâr edenlere

daha önce âlemde kimseye azap etmediim gibi azap ederim.’
83

‘Her nerede

olursanz O sizinle beraberdir.’
8*

Bu ve benzeri ayetlerin menzillerini düünürsen ahd, tarif ve cins

anlam bildiren Eiif-lam’n (harf- tarif taks) gücünü ve lam-EliPin

harflere katlmasnn nedenini anlarsn! Harfler iki ksmdr: Birinci k-

sm hece harfleridir. Bunlar asli harflerdir. Dierleri ise mana harfleri-

dir. Her ikisi de yazmlarnda vaz’î iken telaffuzda insanda tabiidirler:

Hepsi endendir ve endedir, senin dnda bir ey yoktur. Dolaysyla

kendini kendinden bakasyla tanma umudu tama! Çünkü öyle bir

ey yok! Sen kendine ve O’na delilsin. Fakat sana delil olan yoktur.

Senin ardnda umut baladn kimdir?

ki halde de sen biriciksin

O’nunla O’na bak, O olursun

O’nda olan her ey endedir
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Bu menzilde bulunan ilimlere gelirsek, sebeplerin sonuçlarndaki

hükümleri ve sebeplerin tafsili bu menzilden örenilir. Âlemin bütünü

birbirleri için sebep midir? Sebeplerin arasnda yokluk da var mdr?
Yokluk bir sebeptir, söz gelii nispetler yokluktur. Buna misal olarak

bir takm hükümler gerektiren anlamlarn ilgilerine ilimesini verebili-

riz. Akla ve eriata göre Allah için sabit hükümler bu menzüden öre-

nilir. Makul muhayyerde haberlerin faydasnn ne olduu bu menzil-

den örenilir. Bilgi veren haberler ile zan veya kati zan veren haberle-

rin ilikisi, bunlarn hayrete düüren haberlerle ve onlarn da bilgi ba-

kmndan sakat olduklar için nazari delillere zarar veren haberler kar-

sndaki durumu bu menzilden örenilir. Yaratklarn Allah’n muhtaç-

lar olmas bu menzilden örenilir. Bunun anlam 'Ey insanlar! Siz Al-

lah’a muhtaçsnz’85
ayetinin anlamyla bir midir? Mevcut olmalarna

ramen ve var olduktan sonra bir daha yok olmayacaklarn Allah’tan

örenmelerinin ardndan, bu fakirlik neyle ilgilidir? Onlar yok olmaya-

caktr, sadece halleri bakalaacaktr; bir hal ayrlacak, bir hal gelecek-

tir. Yok olan halin yok olmas bir hüküm verecek, gelen halin gelii

baka bir hüküm verecek! ki hükme konu olan ayn kiidir. Misal ola-

rak unu verebiliriz: Bir insan ayaktadr, sonra oturur. Oturma gele-

cek, kalkmak ise gidicidir. Kalkma halinin gidii ayakta olmamak de-

mektir. Ayakta olmamak oturmann hükmüdür. Oturma ona bir takm
hükümler eklemektedir ki, bunlar ayakta olmann ortadan kalkmasyla

anlalmaz. Bu hükümler söz konusu kiinin uzanyor olmad, rükû

eden, secde eden, eilen olmad demektir.

Bilenin bildii eyi sormasnn hikmeti bu menzilden örenilir.

Gözün alglad bir varln suredere girmesinin bakann bakma
dönme nedeni bu menzilden örenilir. Acaba o ey kendiliinde gözün

alglad gibi midir, yoksa o kendiliinde bulunduu suretten baka-

lamam mdr? Bu husus görülen varlklara dönen bir durumdur.

Onlarm hakknda arazlarla veya cevherlerle çoalrlar m diye hüküm
verilir. Çünkü suretler algda sürekli bakalar. Gözle baklan her cisim

bir cisimdir. Öyleyse cisimlik genel bir hükümdür. Cisimlikte bir ksm
hzla yok olan bir ksm daha yava yok olan bir takm sureder gör-

mekteyiz. Cisim ise cisimdir ve deimez! Zuhur edenle nitelenen ise

cisimdir. Ayn ey ruhani sureder ve ilahi tecelli için geçerlidir. Bu
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içinde büyük bir sorunun bulunduu bir bilgidir; bu sorundan fikir

yoluyla kurtulmak son derece güçtür.

Naibin kendisini vekil atayana kar ileri sürecei artlar bu men-

zilden örenilir. Bununla birlikte vekil müvekkilinin kendisini vekil

olarak görevlendirmesi altndadr. Acaba kendisini vekil atayan bilme-

yii veya onu unutmas nedeniyle mi ona art koar? Böylece kendisini

vekil atayann onlar bilmesinden daha çok olmak üzere, kendi masla-

hat ve yararlarn ona bildirir ve hatrlatr. Bu art komada tehlikeli bir

takm durumlar ortaya çkar. Bazen naip ve halife kendisini halife ya-

pann art kotuu eyleri sormak, kendisine muhtaç olduunu zevk

yoluyla izhar etmek ister. Çünkü naip art saylan hususlarda müstakil

olsayd, kendisine art koulmazd. Naibin kendisini vekil yapana ortak

olmak üzere yönelmesi ve ortakln olduu hususlarla ortakln ol-

mayaca hususlar bu menzilden örenilir. Halife atayann naibe ve

vekile kendisinden talep ettii bütün maslahatlarnda karlk vermesi,

bu menzilden örenilir.

Hizmedilere hakaretin onlar hizmetli yapan küçüksemek demek

olduu bu menzilden örenilir. Bu, son derece önemli bir bilgidir ve

bu nedenle hükümdar ve yöneticilere ‘tan’ etmemiz bize yasaklanm,

onlarn kalplerinin Allah’n elinde olduu; Allah’n -dilerse- o kalpleri

bize kar daraltabilecei dilerse bize o kalplerle yumuaklk gösterebi-

lecei bildirilmitir. Allah bize hükümdarlara dua etmemizi emretmi,

insanlar adna hükümdarlardan kaynaklanan maslahatn zulümden da-

ha çok olduuna dikkat çekmitir. Gerçekte Allah’n yaratklarndaki

naipleri olsalar bile, onlarn zülüm yapmalarnn hikmeti nedir? Hü-

kümdarlarn kâfir veya mümin veya adaledi veya zalim olmalar bu du-

rumu deitirmeyecei gibi onlara ‘naip’ adn vermeyi ortadan kal-

drmaz. Zulüm yapan bir vekil zulüm yapt husustam vekillikten az-

ledilmi saylr, yoksa bütün olarak azledilmi olur ve ardndan Hak

onun adna baka bir vekillik mi yaratr?

Nimet verenin verdii nünederi saymas bu menzilden örenilir:

Böyle bir davran baa kakma mdr yoksa nimedere kar ükür iste-

diinde bunun deerini örensin diye bildirme amac m tar? Yoksa

o kendilerinden meydana gelen bir durum nedeniyle cezalandrma m-
dr? Yoksa bütün bu yönlerin o eyde bir araya gelmesi mümkün mü-
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dür? Belli yerlerde öretmek amacyla yumuaklk ve belli yerlerde ka-

rlk bu menzilden örenilir. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, ger-

çekte bir dönü var m yok mu; bu menzilden örenilir. Yoksa kendi-

sinde dönüün söz konusu olmad sürekli ve ezeli bir sülük mu var-

dr? Âlemdeki makul ve mahsus (akledilir ve duyulur) dönme hangi

ilahi nispetten kaynaklanr? Acaba dönme hakknda belirttiimiz husu-

sa göre, Hak dönmeyle nitelenir mi nitelenmez mi? Çünkü hakikatler

bir dönüün olmasn imkânsz görür. Natk nefislerin akllar, nüha

(ülü’n-nüha), hikmet (hakim), elbab gibi lakaplarla nitelenmesinin

hikmeti bu menzilden örenilir. Bu nitelemeler neye racidir? Delil ol-

duunu bilmeyen birisine onun bu durumunu bilen birinin delil ge-

tirmesinin hikmeti bu menzilden örenilir. Acaba bu delille onun ken-

disi mi maksattr, yoksa bakas m amaçlanmtr? Bu durumda delili

aktarandr. Onun delil olduunu bilmeyen, bu insann aktarmndan

delilin ulat kimse de kendisini kabul eder ve ondan yararlanr. Bu

durum yaygn bir durumdur ve Hz. Peygamberin ‘Nice bilgi tayan

vardr ki, nc tadm bilmez’ derken iaret ettii husus da budur. Söz

konusu kii bilgiyi tayp bilene aktardnda, fakih bu bilgiyi kabul

eder ve daha önce sahip olmad bir bilgiyi ondan elde eder; delili

nakledenin bütün bu hususlarda bir bilgisi yoktur.

Kendisine yakn veya sebebi olduunda, bir eyin bir eyin adyla

isimlendirilmesi bu menzilden örenilir. âri’nin sihirbazn öldürülme-

sini niçin emrettii ve onu niçin ‘kâfir
5
diye isimlendirdii bu menzil-

den örenilir. Firavun, Hz. Musa’nn doru söylediini anlayp bou-

lurken umutsuzluu gördüünde izhar ettii iman içinde gizlemiti.

Acaba sihirbazlar arasndan iman edenler öldürülürken sihirbaz olduk-

lar için mi öldürülmülerdi? Böyleyse, Firavun iin batnnda onlar

eriata göre öldürmüken zahirde iman ettikleri için öldürmütü. Aca-

ba sihirbaz öldürülünce, bu öldürme onun adna sihre karlk kefaret

ve ceza mdr? Bu durumda ahirette o sihir yönünden üzerinde bir so-

rumluluk kalmaz. Ya da Allah o kiiyi herhangi bir ekilde sorguya

çekmez mi? Allah’a yakn insanlarn birbirlerinden üstün olmasn sa-

layan özellikler bu menzilden örenilir. Müminin musibet ve skntlar-

la snanmas hakknda Hz. Peygamber’in ‘Bütün bu hususlarda onun

adna hayr vardr’ demesinin nedeni bu menzilden örenilir. Niçin Al-

lah ehli dünyada bakalarndan daha iddede bela görmülerdir? Onla-
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rn dndaki müminler bir yana, kendileri hakknda, bu durum neyde

sonuçlanr? Nefislerin niçin mal sevmek, bilhassa altn sevmek özelli-

inde yaratld bu menzilden örenilir. Acaba bunun nedeni altnn

madenlere ait kemal derecesini elde etmi olmas mdr? Böyle olursa

iki kâmil arasnda münasebet ve karlkl iliki gerçeklemi demektir.

Yoksa bunun nedeni altnn insanlarn ihtiyaçlarn karlama özelliine

sahip olmas mdr? Bu durumda insanlar -onun vastasyla amaçlarna

ulamalar nedeniyle- altna muhtaçtr. Hz. sa öyle der: ‘nsann kalbi

malnn bulunduu yerdedir. Mallarnz gökte olsun ki, kalpleriniz

gökte bulunsun.’ Öyleyse kim maln saklarsa, hiç kukusuz, doasmn
arznda kalbini gömmü demektir. Böyle biri ‘ilahi ruh’ demek olan

babasn görmekten asla haz duyamaz. Böyle biri annesinin olu olabi-

lir. Babas olsa bile, tpk annesine nispet edilen Hz. sa gibi, babasna

nispet edilemez. Hz. sa annesine nispet edilmiti, hâlbuki onu Mer-

yem’e veren kendisine yakkl bir insan suretinde gözüküp ona bilgi

veren Cebrail’di. Bununla birlikte Hz. sa cisimsel parçaya nispet edil-

miti. Hâlbuki o Ruh- emin’in hibelerinden birisi olarak ölüleri diril-

dirdi.

ilahi gayret bu menzilden örenilir. erefinin bah olduu özel

isimde onu kim sktrr ve onunla didiir? Soru sorduunda veya bir

ey isteyince, bu istee ne zaman cevap verilir? Hal ile soru soran kim-

seye hal ile mi icabet edilir? Böyle olursa cevap soruya mutabk olur,

Nefsi nedeniyle yükselen kimsenin aa dümesi ve kadrinin yüksei-

ne trmanann dümesi bu menzilden örenilir. nkâr edilse bile, öüt
vermenin faydas bu menzilden örenilir. Her durumda öüdün yine

de duyann içinde bir etkisi vardr ve gözükmese bile kii onu içinden

hisseder. Bir tuzak kurmak isteyip yalan olsa bile hakikate tesadüf ede-

nin durumu bu menzilden örenilir. Kendisi için yalan olan bu duru-

mun, akbetin aydnlatmasyla, gerçekte doru olduu görülür. Fakat

kiinin bu hususta bilgisi yoktur. Vakitler bu menzilden örenilir. Se-

lim düünceye, akla ve eriata göre vakider karsnda nasl davranlr?

Güzel ahlakn belirlenmesi bu menzilden örenilir. Bilgi bilinmediin-

de bilginin ne olduunun bilinmeyecei bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ALTMI BENC BÖLÜM
Rahmet Mertebesinde Makam ve Hali Varlklara Gizli

Kalan Kimseye Ulaan Srlarn Menzilinin Bilinmesi;

Bu Bilgi, Muhammedi Mertebeden Örenilir

Bein mertebesi malum

Kendini aan saydan korur

Allah zikrini rahmetle korur

Onlar yerine getirir, yoktur bir dayana

Varlklarmz koruyandan baka

O es-Samed, el-Müteal Hah

Âlemdeki bütün yaratklar muhtaç O’na

Secde ederler O’na kendisine dua ederken

O olmasayd, dta var olmazdk biz

Yine de O Sübhan dourmad

Çoklukla beraber kendi hükmünde

Birlik özelliini yitirmedi çoklukla

Hükmünde çokluk bulunmasayd

Saynn varl çkmazd birden

Mülkünde biricik ve yegâne

Hükmü âleminde bir dayanak

Onu varlmza hamlettiimizde

Nefsimizden, O’nun fazl ve ihsanndan

Aziz oldu, bakas idrak etmedi

Yardm hükmüyle kalmak üzere müteal oldu

Münezzehtir O, Kahr ve Melik

Her eyi ve say ehlini yok etmi
'
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Varlklarndan baka birinin üzerinde yak

Onu tanyan herkesin bir dayana var

Ezelden O’nun adna hükmümüz sahih oldu

Ebeddeki hükmü de böyle

Allah kendinden bir ruh ile seni ve bizi desteklesin, bilmelisin ki,

Allah tela kendini Zahir ve Batn diye isimlendirdii için, bu drum
varlk meselesinin bize göre gizlilik ve açklk arasnda bulunmasn ge-

rektirmitir. Allah’n bize gösterdii ey açkken gizledii ksm batn-

dr. Hepsi Allah için açk ve görünendir. Hz. Peygamber bir duasnda

öyle der: ‘Allah’m! Ben senden kendisiyle kendini isimlendirdiin ve-

ya baka birisine bildirdiin bütün isimlerin adna istiyorum.’ Bu k-

sm, Allah’n bildirdii kimseler nezdinde açk olan ksm iken bilme-

yenler nezdinde gizlidir. Sonra öyle devam etmi: ‘Veya gaybnn bil-

gisinde kendine ayrdklarnla istiyorum.’ Bu ksm Allah’m dndaki

herkese gizlidir ve dolaysyla sadece Allah onlar bilebilir, çünkü ‘Allah

gizliyi bilir!’ Gizli kendisiyle yaratklar arasnda olan eydir. ‘En gizli

olan da bilir.’ Bu ise sadece kendisinin bilebilecekleridir. Bu ksma mi-

sal olarak Allah katndaki gaybn anahtarlarn verebiliriz. Onlar sade-

ce Allah bilebilir. Allah gayb -ki gizli demektir- ve ehadeti -ki açk

demektir- bilendir. Mümkünlerden var ettikleri de açk olanlar iken

(henüz) yaratmam olduklar gizli kalandr. Âlem dünyada ve ahirette

bu iki nispetten yoksun deildir. Binaenaleyh âlemde âlemin içinden

gerçekleen art, gizli ksmdan gerçekleir ve bu art süreklidir. Öy-

leyse âlem sürekli gizliden aça doru çkar. Dua edenlerin isteinde

açk olan ksm Hak, ez- Zahir ismiyle duyarken gizli kalan el-Batn

ismiyle duyar. Allah kula istediini verdiinde önce el-Batn bu istein

karln ez- Zahir ismine verirken ez- Zahir de onu isteyene ve dua

edene ulatrr. Öyleyse ez-Zahir, el-Batn isminin hacibi iken açk olan

gizlinin hacibi ve perdesidir. Nitekim uur da bilginin perdesidir.

Bilmelisin ki, Allah Teâlâ kullarna kendisinin karsnda davran-

dklar gibi davranr. Baka bir ifadeyle Allah kullarna adeta (onlarn

davranlarna) bal olarak davranr. Her ne kadar i, bata O’ndan

balam olsa bile, bize böyle bildirmi ve bizim katmzda böyle oldu-

u sabit olmutur. Çünkü biz Allah’a ancak O’nun kendisine nispet et-
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tii eyleri nispet ederiz, baka bir eyi yapmamz mümkün deildir.

Hakkn yaratlma tabi olmas hikmeti nedeniyle Allah
'
De ki Allah’

seviyorsanz, bana uyun, Allah da sizi sevsin'
86

buyurur. Sahi bir hadiste

Hz. Peygamber öyle buyurur: 'Siz bkana kadar Allah bkmaz/ Bir

ayette ‘Beni zikredin ki, sizi zikredeyim
587

buyurur. Kutsi hadiste ise Al-

lah ‘Beni içinden zikredeni içimden zikrederim, bir toplulukta zikrede-

ni daha hayrl bir topluluk içinde zikrederim
5
buyurur.

Kul bir halde olunca

Hak bir benzerinde

Hepsi O’ndan, fakat

ekli hakknda hüküm bize böyle geldi

Hakkn emrine kar gelen, bu davranyla O’ndan maksadna ay-

kr bir eyi talep eder. Bu nedenle Hakkn balamas, günah silmesi

ve mafireti baz kullar hakknda kulun muhalefetinin karl deil,

Allah’n ona ihsan ve lütfudur. Dünya hayatnda kendisi gibi bir kulu

balayan veya kendisine yaplan kötülüü affeden için Allah’n böyle

bir muhalefeti balamas karlk olabilir. Bu durumda Hak bala-
ma, affetme, günah silme ve mafiret niteliinde tpk bir elin bir de

benzerlii gibi kulun misli olarak yerini alr. Sahih bir haberde Hz:

Peygamber öyle buyurur: 'Allah size faizi (riba) yasaklar da kendisi

kullarndan faiz almaz.’ Allah kullarna bir eyi yasaklarsa, kendisi on-

dan daha uzak durur; kullarna iyi bir huyu emrettiinde, kendisi o

huya sahip olmada daha önceliklidir.

Bilmelisin d, bu menzil manevi miras menzilidir ve eriat menzi-

lidir. Ayn zamanda bu menzil Allah’a nispet edilen tüm nispet ve nite-

liklerde hayatn art olma menzilidir. Bu nispet, Allah’m el-Hayy diye

bir isminin olmasn gerektirmitir. Binaenaleyh bütün ilahi isimler, o

isme dayanr ve onlarn varlk art bu isimdir. Buna Allah ismi de da-

hildir. ‘Allah
5
ismi içlerinde el-Hayy’m da bulunduu bütün isimler

üzerinde egemen isimdir. el-Hayy ismi bütün isim nispeüeri üzerinde

egemendir. Bunlara sayesinde Allah’m ‘Allah
5
diye isimlendirildii ulû-

hiyet nispeti de dahildir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Alimler nebilerin

varisleridir. Peygamberler altn veya gümü miras brakmam, sadece
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bilgiyi miras brakrlar.’ Öyleyse bilgiden miras alan, bol bir nasip elde

etmi demektir. Baka bir hadiste Hz. Peygamber öyle der: ‘Biz pey-

gamberler topluluu miras brakmayz ve varisçimiz yoktur. Bizim b-

raktklarmz sadakadr.’ Yani miras olarak braktmz sadakadr.

Miras ölüden geri kalan mal demektir. Öyleyse (peygamberden)

geride kalan miras bilgide ve haldeki miras ile Allah ehlinin keiflerin-

de bulduklar ve nazari düünce sahiplerinin düüncelerinde elde ettik-

leri eylere varis olunur. Onlar, Allah’n tüm hareket ve durularn

tam ve ayrntl bir halde bildiini bildikleri için, Allah’tan korkan

alimlerdir. Allah ayaa kalktnda seni gördüü kadar secde edenler

içerisindeki ve bütün hallerindeki deimelerini de görendir. Böylece

Hz. Peygamber önceliin nebilere ait olduunu açklam oldu, çünkü

onlar bu diyardan Allah’a intikal edinceye kadar miras brakmazlar.

Belli bir nebiye uyan insann nebi yaarken elde etlii her ey, miras

deil, o nebinin verdii nimetten ibarettir. Ölmü bir nebiden elde

edilen ise tevarüs edilen bilgidir. Belirli bir zamandaki her bilgi varisi,

önceki nebilerin mirasm almtr, kendisinden sonra gelene varis de-

ildir. Bu nedenle Hz. Peygamberden önceki ümmetlerin alimlerinin

varislii tikeldi. Muhammedi ümmetinin nebileri Hz. Muhammed ne-

bilerin sonuncusu ve kendileri de en hayrl ümmet olduu için, onla-

rn arasndan varis olan kimse, hem peygambere hem önceki nebilere

varis olabilmitir. Böyle bir imkân önceki ümmetlerin alimlerinde

olamamt. Bu nedenle Muhammed ümmeti ‘insanlar için çkartlm

en hayrl ümmet5 olmutur. Çünkü bu ümmet varislere sadece bu

ümmetin eriebildii bir özellik eklemitir.

Herhangi bir nebinin varisinin Allah hakkndaki bilgisi varisi ol-

duu nebinin nurundan gelen bir feyizdir. Bu balamda Allah Tcâlâ

nebilerine en tam ve yetkin ekilde bakar ve bu nedenle de varisler bil-

gilerin en yetkinine sahip olmutur. Veraset yoluyla meydana gelme-

yen herhangi bir bilgi ‘ihtisas’ bilgisi deildir. Misal olarak fetret dö-

nemlerinde yaam insanlarn bilgüerini verebiliriz, çünkü onlarn bil-

gileri veraset bilgisi deildi. Onlar alim olsalar bile, herhangi bir nebi-

nin takipçileri ve uyanlar deillerdi, çünkü onlara nebi gönderilmedii

gibi kendileri de nebi deillerdi. Bu nedenle onlara Allah’tan gelen ne-

bilerin bakmas söz konusu deildir. Bu nedenle fetret ehli bilgide va-
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rislerin bilgisinin aasnda kalm, fakat Allah’n nebileri olduunu

bilmilerdir.

Nebileri veya nebilii gerei üzere kabul etmeyip nebileri sadece

nefsinin cevherini doal arzularn kirlerinden arndrm, örfte bilinen

güzel ahlak ayrlmaz özellikleri haline getirmi kimseler sayanlar da

vardr. Onlara göre nebi böyle bir hale gelince, ulvi âlemdeki suretler

kuvve halinde onun nefsine yansr ve o da gaybler hakknda bilgiler

söyler. Bize göre ve gerçekte nebilik kesinlikle böyle deildir. Onlarn

söyledikleri durum baz ahslarda gerçeklemi olabilir. Fakat âlemde-

ki suretlerin kuvve halinde bir ahsn nefsinde bulunmas mümkün olsa

bile, bu durum varlkta gerçekleen eylerle ilgilidir ve bunlar tikel du-

rumlarla ilgili deildir. Çünkü feleklerin hareketlerinde, yldzlarn yü-

züünde ve göklerde bulunan ve onlarn eserlerinden meydana gelen

bilgiler hakknda yldzn veya göün veya felein veya melein bilgisi

yoktur, (Nebi olan) Bu ahs söz konusu varlklardan onlarn kendile-

rinden bilmediklerini örenir. Herhangi bir nebi veya hakimin ölünce-

ye kadarki her nefeste halinin ihata ettii her eyi bilgice kuatt akta-

rlmamtr. Aksine bazen bilir bazen bilmez. Bununla birlikte Allah’n

her göe emrini vahyettiini ve Levh-i mahfuz’a kyamete kadar kendi-

lerinden meydana gelecek eylerle ilgili yaratklar hakkndaki bilgisini

tevdi ettiini biliriz.

Bununla birlikte Levha’ya ‘sende ne var?’ veya ‘Kaiem’in Allah’n

bilgisinden kaynaklanan endeki pay nedir?’ denilse, bunu bilemezdi.

Çünkü Allah bütün bunlar onun bakna/nazar kendisinin aasnda
bulunalar için yerletirmitir ve bu baktan meydana gelebüecek eser-

leri sadece Allah bilebilir. Çünkü eser nazardan deil, kabiliyetin isti-

dadndan meydana gelir. Bu nedenle Allah ‘Bizim emrimiz göz açp ka-

patmak gibi bir itir
’8S

buyurur. Tek bir gözün açp kapanmada ne kadar

eyi gördüüne baknz! tek olsa bile kabiliyederin istidattaki farkl-

l nedeniyle varlk itibaryla farkldr. Binaenaleyh ileri tafsili üzere

sadece Allah bilebilir. ‘Onlar dilediinin dnda O’nun bilgisini ihata

edemezler.’ eriatça belirlenmemi bir yolla ve eriata, gerektii üzere

iman ermeksizin, kalbini arndran, halvete çeküen, nefsini terbiye eden

birinin bu hazrlk vesilesiyle elde ettii bilgi miras bilgisi olmad gi-

bi Hakkn böyle bir insana (onun nebi olmasn gerektirecek ekilde)
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nebevi bir bak/nazar yoktur. Onun bilgisinin nihayeti, aralarndaki

münasebet ölçüünce, melekî ruhlardan ald bilgilerden ibarettir. Al-

lah’tan ald bilgi ise nazarî gücünün verdii kadardr. Çünkü böyle

birinin Allah’tan gelen kefi kesinlikle yoktur. Böyle bir keif, nebilerin

ve onlara uyanlarn özelliklerindendir, yoksa onlar kabul edip de içle-

rinden belli birisine tabi olmayan ‘tarif ehli’ veya fetret zamannda bir

nebinin sözüne uyarak amel etmeyenlerin özellii deildir. Maksad

olmadan fetret devrinde bir insann ameli nebinin ameline uyup ilham

alrsa, böyle bir ilham nebinin sözü nedeniyle amel yapan insana gelen

ilhamdan aadadr. ki bilgi arasnda büyük bir fark ve zevk ile mü-

ahede edilen örenilen bir ayrm vardr. Allah bizi ve sizi varislerden

etsin!

Nebilie inancn izhar edip nebinin getirdii zahiri hükümleri -

sradan insanlarn inand haliyle- sübjektif, indî anlamlarda yorumla-

yan insan, bilgiden hiçbir ey elde edemez. Nebinin getirdii vahyin

zahirde ve genel nezdindeki durumuyla bütünüyle gerçek olduuna

inand halde söz konusu zahiri anlamlarn sabit olmasyla birlikte yi-

ne de baka bir yorumlar daha olduuna inanan ise kendi düüncesin-

de duyuyla anlam bir araya getirmi demektir, Öyle bir insan gerçei

olduu üzere müahede eden bir varis-alimdir. Böyle bir imkân çal-

mayla gerçekleebilir. Burada çalmann anlam bu inanca sahip olma-

yan birinin sonradan benden veya bakasndan duyup da öyle demesi

deildir: Ben de ona inanyorum ve kendimi ona balyorum. Söyledi-

i doru ise bana ne! Söyledii yanlsa, bana bir zarar vermez.’ Böyle

bir söz kendisine fayda vermez ve ona bir kap açmaz. Çünkü o pey-

gamberi kesin bir ekilde tasdik etmi deildir. Aksine o tecrübe sahi-

bidir! man nerede, kuku ve tecrübe nerede! Böyle bir insann basireti

kör ve bak/nazar eksiktir. Çünkü delilleri sahih bir ekilde inceleye-

bilmi olsayd, onlarn delalet yönlerini de örenmi olur, böylelikle

arad ey ortaya çkar ve kendinde bulunduu halde hakikat ona gö-

rünürdü. Nitekim teorik aratrmaya hakkn veren bakalar adna bu

durum gerçeklemitir. Çünkü teorik düünce sahibi düünmeye ve

aratrmaya hakkn verince, gölgenin ahsn ayrlmaz bir parças olma-

s gibi, iman onun ayrlmaz özellii olur. Çünkü o ikisi bir çifttir.

Aratrmaya hakkn veren insan, delilin kendisiyle nebi ve Allah katn-

da da ‘âri’ denilen bu ahsn mertebesini örenir. Peygambere hal ola-
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rak uymad halde kendisini zevk yoluyla müahede etmek mümkün
deildir. Böyle bir ey düünülemez.

Kukusuz Allah’a, peygamberine, onun getirdiklerine genel ve ay-

rntl alarak iman ettik. Bunlar, tafsili olarak, bize ulaan eyler olabi-

lecei gibi bize ulamam veya bizim nezdimizde sabit olmam hu-

suslar olabilir. Biz peygamberin getirdii her eye gerçekte iman eden-

leriz. Bu iman anne ve babam taklit ederek aldm. Bu hususta akln

hükmünün zorunluluk mu veya imkânszlk m veya imkân m oldu-

unu aratrmak aklma bile gelmedi ve bu inancma göre amel ettim.

Bu amelin sonucunda ise nereden ve neye iman ettiimi anladm ve

Allah ba ve kalp gözümden ve hayalimden perdeyi kaldrd. Ba gö-

züyle sadece onunla görülenleri, hayal gözüyle sadece hayalle görülen-

leri, basiret, yani kalp gözüyle sadece o güçle görülenleri gördüm.

Böylelikle iman meselesi tarafmdan müahede edilir hale gelirken tak-

litle verilen mevhum ve muhayyel hüküm mevcut hale geldi ve tabi ol-

duum kimsenin deerini anladm. O, bana gönderilmi peygamber,

yani Hz. Muhammed’di. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün

nebileri müahede ettim.

Allah bana ona iman edenlerin hepsini gösterdi. Öyle ki, kyamete

kadar onlarn seçkin ve sradan olanlarndan görmediim kimse kal-

mad. Bütün cemaatin mertebelerini gördüm ve onlarm deerlerini ö-
rendim. Ulvi âlemde bulunan eylerden genel olarak iman ettiim tüm

hususlan gördüm, hepsini müahede ettim. Gördüüm ve müahede
ettiim eylerin bilgisi beni imanmdan döndürmedi. imdi de Hz.

Peygamber söyledii için biliyor ve amel ediyorum; kendi bilgim,

görmem ve müahedem nedeniyle amel etmiyorum. Böylece iman ve

müahede arasndaym. Böyle bir durum, (peygambere) uymak husu-

sunda son derece çetin bir durumdur. Büyüklerin ayaklarnn kayd
yer buras, yani iman edilen eylere dair müahedenin gerçekletii bu

yerdir. Böyle bir insan iman ederek deil, görerek amel eder ve ikisini

bir araya getirmeyi baaramaz. Bu durumda kemaldeki kadrinin ve

mertebesinin bilgisini yitirir. Böyle bir insan keif sahiplerinden olsa

bile, Allah ona kendi kadrini göstermemi, böylece nefsini bilmemi,

müahede üzere amel etmitir. Kâmil insan ise müahede zevkine sahip
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olsa bile iman ederek amel edip imandan ayrlmayan kimsedir. Müa-
hede ona etki etmez.

Bu makam hal yoluyla tadan görmedim. Âlemde bu makamn

adamlar olduunu bilsem bile, Allah bana onlar göstermemi ahsla-

rm, isimlerini örenmemitim. Belki onlardan birisini görmü olabili-

rim, fakat adyla kendini bir araya getirmemiimdir. Bunn nedeni u-

dur: Ben kendimi bana bir varl veya bir hadiseyi bildirsin diye Hak-

kn mertebesine balamadm. Sadece raz olduu ilerde kullanp ken-

dinden uzaklatracak ilerde kullanmasn diye kendimi Hakkn katna

kendimi baladm. Diledim ki, Allah bana herhangi bir tabinin daha

üstüne sahip olmad bir makam tahsis etsin. Allah beni makammda

bütün âlemle ortak klsa bile, bundan da müteessir olmam. Çünkü ben

srf kulum! Allah’n kullarnn üzerine çkmay arzulamam. Allah gön-

lüme tüm âlemin en yüce mertebede bir makamda bulunmasndan

memnuniyet duygusu yerletirmitir. Bununla birlikte Allah bana -akla

bile gelmeyen- iin sonunu (hatimeti emr, velilik iinin sonu) bana tah-

sis etti. Bu nedenle Allah’a ükrettim. Allah bana ükre hakkn verme

imkân bahetmi olsa bile yine de ükrünü yerine getirmekten acizim.

Halimden zikrettiklerimi iftihar etmek üzere zikretmedim. Allah’a

yemin olsun ki, bunlar iki nedeniyle zikrettim: Birincisi Allah’n ‘Rab-

binin nimetini zikret’
89

ayetidir. Hangi nimet daha büyük olabilir ki?

Dier neden ise (yüksek) himmet sahibi bir insann bunu duymasn

salamaktr. Böylelikle nefsini benim nefsimi kullandm yerde kul-

lanmasn salayacak bir himmet onda oluur. Bunun neticesinde ise

benimle beraber ve benim derecemde bulunur. Daralma ve skklk
sadece duyulur ve mahsus âlemde bulunur. Bununla birlikte bilhassa

ulûhiyet mertebesinde de darlk vardr ve bu nedenle kskançlk sadece

bu iki makamda ortaya çkar. Mahsus âlemdeki darln nedeni onun

snrl olmasdr. Çünkü senin yannda bir ey bulunurken ayn eyin

bakasnn yannda bulunmas mümkün deildir. Ulûhiyet mertebesine

gelirsek, bu mertebede ortaklk iddiasnda bulunan, yalancyken o mer-

tebenin sahibi doru sözlüdür. Bu durumda kskançln konusu, ilah-

ln bulunmad kimsenin yalan yere ilahlk iddiasnda bulunmasdr.

Öyleyse burada kskançlk makam hakkndadr. Bu mertebe sadece bir

kiinin olabilir, bakasnn o mertebede pay yoktur. Kskançlk anla-
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mndaki gayret, ‘baka’ anlamndaki gayr kelimesinden türetilmitir.

Böylelikle sana en doru yolu açklam olduk.

Bilmelisin ki, bilginin meydana getirdii en ho netice, âlemin ila-

hi isimlerden varis olduu bilgidir. ‘Miras ölümle meydana geliyorsa,

ilahi isimlere nasl varis olunabiliri diye sorarsan öyle deriz:

Bilmelisin ki, ben bu tür bilgiyle unu kastetmekteyim: Allah Teâ-

lâ senden ve senin vastanla meydana gelebilecek eyleri kendiliinden

yaratmaya kadirdir. Nitekim daha önce açkladmz gibi sen O’nun

aracsn. Bir fiil senden meydana gelmise, O’nun sebebiyle meydana

gelen eyin de sen olmakszn gerçeklemesi gerekir. Senden meydana

gelen eyin ise iki varlnn olmas mümkün deildir. Çünkü var olan,

iki varl kabul etmez, aksine o bir varlktr. Böylece (gerçekte) O’na

ait olsa bile senden çkan varlk miktar, sahibinden geri kalan ‘miras

braklan mal’ gibidir. Çünkü ölümle birlikte maln artk ona ait olmas

mümkün deildir. Nitekim var olann da var olduu kimseden baka

birisinden meydana gelmesi mümkün deildir.

Bu srr iyi incelemesin! Bu sr akln hükümlerinde deil, zevk sa-

hiplerindeki garip bir meseledir.

Bilmelisin ki, el-Hayy ismini ilahi isimlerden herhangi birisinin

geçmesi mümkün deildir. Bu nedenle öncelik el-Hayy isminindir ve

yine bu nedenle bu isim gerçekte el-Evvel (lk) diye nitelenen isimdir.

Âlemde hayat sahibi her ey -ki gerçekte âlemdeki her ey hayat sahi-

bidir- bu asln feridir. Fer bir takm özellikleriyle asla benzemez. Misal

olarak fer ve daln yüklendii meyveler, farkl türleriyle havann onu

hareket ettirmesi, yapraklandnda veya yapraklan döküldüündeki

durumlar verebiliriz. Kökler ve asl öyle deildir. Kökler daldan ve

dalla ortaya çkan bütün unsurlarda dala yardm eder. Çünkü dal/fer,

asln ve kökün yardm olmakszn dal olarak kalamaz ve hükümlerini

koruyamaz. te el-Hayy isminin dier isimlerle ilikisi de böyledir.

Öyleyse meseleyi iyice incelersen bütün isimler O’na aittir. Böylelikle

bu ismin srr bütün âleme yaylr ve âlem kendisine nispet edilen Al-

lah'n övgüsünü tespih etmek gibi kendisine nispet edilen fiilleriyle as-

ln ve kökün suretinde ortaya çkar. Tespih ve tenzih soyutlanma de-

mektir. Ayn ekilde kök de dallarn elbiselerinden ve onlarm yaprak,

meyve gibi süslerinden soyutlanmtr. Bütün bunlar ondandr, o ise
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kendi zatnda bunlarn kendisinde bulunmasndan münezzehtir. Kök,

kendisinde bulunmayp kendi nitelii olamayacak eyleri meydana ge-

tirmitir.

Bu bilgi mühim bir bilgidir ve ancak kqif sahibi adna meydana

gelebilir. Böyle bir bilgi keif sahibinde meydana geldiinde, artk

âlemi ‘canl olan’ ve ‘canl olmayan’ diye ikiye bölmez. Her ey onun

gözünde canldr. Bize göre hayat -keif ve müahede sahiplerine göre-

bütün varlklara nitelendikleri hakikate göre izafe edilir. Hayan sadece

donuklarn ve büyüyenlerin dndakilerde görenlere göre böyle deil-

dir. Bizim sözümüz keif ehlinedir. Onlar, Allah’n kendilerine hakikati

bulunduu hal üzere gösterdii kimselerdir. Bunu bilmelisin!

Bilmelisin ki cl-Hayy ismi Hakkn zati bir ismidir ve bu nedenle

O’ndan ancak hayat sahibi olan meydana gelebilir. Öyleyse bütün âlem

canl ve hayat sahibidir. Alemde canl olmayan bir ey veya hayattan

yoksun kalan bir ey var olmak için ilahi bir dayanaa sahip deildir.

Hâlbuki zaman içinde yaratlm her varln ilahi bir dayana olmal-

dr. Sana göre ‘cemad (cansz, gerçekte ise donuk)’, gerçekte canldr.

Ölüm canl bir yöneticinin canl bir yönetilenden aynlmasdr. Baka

bir ifadeyle yöneten/ruh de yönetilen/beden de canldr. Ayrlma var

olmayp yok olan bir nispetten ibarettir. Bunun anlam ruhu yönetim-

den azletmektir.

Canl olmann art hissetmek deildir. Hissetmek ve duyular, bir

eyin canl olmasna ilave durumlardr. Canl olmann art bilmektir,

bununla birlikte bazen hissederken bazen hissetmez. Hissederse, his-

setmenin art elem ve hazlarn varl deildir, çünkü bilgi buna gerek

brakmaz. Bununla birlikte bilen* âdetin ileyiine göre, alglayarak ve

idrak ederek hissedebilir. Sen ve bütün akl sahipleri bilir ki, Allah Teâ-

lâ her eyi bilmektedir. Bununla birlikte Allah hissetmekten ve duyu-

lardan münezzehtir. Öyleyse bilginin elde edilmesinin pek çok yolu

vardr. Dyu duyuluru bilmeye ulatran bir yöntem olsa bile bazen

duyu olmadan da o eyin bilgisine ulalabilir ve her iki durumda da

bilinir. Fakat bir ey duyu yolundan baka bir yolla kendisini hissedil-

mez, fakar müahede edilmi ve bilinmitir. Nitekim biz Rabbimizi a-

nna yarat ekilde gözlerimizle göreceimizden kuku duymayz.

Bu durumda Allah bize görünendir. Hâlbuki Allah mahsus bir eydir
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demeyiz, çünkü duyu snrlar ve daraltr. Allah’ görmemiz niteliksiz

bir görmedir. Bu konuda söylediklerimiz, gözle görmeyi kabul edenle-

re yöneliktir. Biz görmenin nitelii, snrlama ve takyidin (bulunup bu-

lunmad hakknda) konumuyoruz. Biz Hakk münezzeh bildiimiz

gibi O’nu münezzeh görürüz. Elinizdeki kitabn baka bölümlerinde

Allah hakkndaki bütün aklî inançlarn ve sözlerin doruluk yönlerini

dile getirmitik.

Bu konuda Allah’tan inen ifadelere gelirsek, onlara iman etmek

vaciptir. Gelenlerin (bir ksm) aklla çeliir. Mesela 1

0’nun benzeri bir

ey yoktur
’90

ayetinde gelen vahiy akla uygudur. Bununla birlikte vahiy-

le gelen baz bilgiler teorik gücü yönünden aklla çeliir. Bu vahiy akla

kendi bana elde edemeyecei ilave bir bilgi kazandrr. Fakat o bilgi

rivayetten geliyorsa, imanla ve müahededen kaynaklanmsa zevk ile

kabul edebilir. Biz Allah’n kendisini niteledii bütün hususlar içinden

akln nazari düünme gücüyle tek bana örenemeyecei meseleleri

O’na brakrz. Çünkü biz O’nun zatn kuatc ekilde bilemeyiz, hatta

kendiliimizden O’nu bilemeyiz. Âlemdeki varlklar birbiriyle ittisal ve

infsal, yani bitime ve ayrma içinde olduklar için, Allah varlklarn

bu durumunu kefi olmayanlar için u hususta bir alamet yapmtr:

Âlemin Allah ile arasnda bir yandan zati bir ittisal bir yandan ayrm
ve infsal vardr. Allah ise zatnn hakikati, ilahl, faillii yönünden

bir yönden bitiik ve ayrktr. Bu yön O’nun ayndr, çünkü O çoal-

maz. Bununla birlikte O’nun hüküm ve.isimleri ve isimlerinin anlamla-

r çoalr. Hakkn âleme ittisali bizi iki eliyle yaratmasndan ibarettir:

c
Iki elimle yarattma secde etmekten seni ah koyan nedir?

91
‘Onlar için el-

lerimizin yapt nimetler yarattk
,
onlara sahiptirler.

’92
Allah’n âlemden

ayrl ve infsali ise ilahln kulluktan ayrlmasdr. ‘‘O’ndan baka ilah

yoktur.’
93

Allah ayrlmasyla ‘Aziz’, bitime ve ittisali ile de ‘Hakim’dir.’

Yaratma Hakkn âlemden ayrlyla deil, âleme ittisali ve biti-

mesi nedeniyle gerçekleebilir. Âlem de Allah’n onu yükümlü tuttuu

ibadetleri meydana getirir ve oluturur ve bu nedenle de ameller kula

izafe edilir. Allah bu konuda kendisinden yardm istemesini kula em-

retmitir Kul da baz amellerde Hakkn aracdr. Araçlar bir araçla ya-

plabilecek ilerde sanatkârn yardmclardr. Âlem tanm ve hakikati

itibaryla Haktan ayrdr ve bu nedenle ayn yönden hem ayrk hem bi-
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tiiktr, çünkü onda da çokluk meydana gelmez. Hükümleri çoalsa bi-

le, bu hükümler, bilinen-var olmayan nispet ve izafederdir. Böylelikle

âlem de Hakkn suretinde ortaya çkar. Öyleyse bir’den bir çkmtr ki,

o da mümkünün kendisidir. Çokluk, yani mümkünün hükümleri, çok-

luktan meydana gelebilir. Bunlar Hakka nispet edilen ve ‘isimler ve s-

fadar’ denilen hükümlerdir. Öyleyse âleme hakikati ve kendisini yö-

nünden bakan, onun mudak birliini dile getirirken hüküm ve nispet-

leri yönünden bakan, bir hakikatteki çokluu söyler. Ayn durum

Hakka bakarken geçerlidir. Âlem, öyleyse, bir-çoktur. Nitekim Hak
için de öyle denilir:

‘

O’nun benzeri bir ey yoktur. O duyan ve gören-

dir.’
94

Ayet ayn ayer iken tenzih ile tebihin ilikisine bakn! Bu ayet

Allah’n zatnda bulunduu durumu bize bildirir. Böylelikle Allah

‘yoktur (leyse)’ edatyla ayrrken c

O’ zamiriyle olumlar. Allah’n âleme

ve âlemin Hakka nidas ise infîsal/ayrlk yönünden gerçekleir. Hak

öyle nida eder: ‘Ey insanlar.’ Biz ise ‘Ey ‘Rabbimiz!’ diye nida ederiz

ve Allah kendisini bizden ayrd gibi biz de kendimizi O’ndan ayr-

rz. Böylelikle ayrtk.

Bu makam nerede, bizi sevip de bizim duymamz, görmemiz ve

bütün güçlerimiz haline geldiindeki ittisalimiz nerede! Allah bun bi-

ze sevenin sevilene ittisalini ve vuslatn bildirdiinde, bildirmitir.

Böylelikle Hak kendisine ‘sevme’ fiilini nispet etmitir. Bu durumda

sevilenler biziz. Sevenin hükümleri ve mertebesiyle sevilenin hükümle-

ri ve mertebesi arasndaki fark bellidir. Biz Hak ile yükselirken Hak bi-

ze nüzul ve tenezzül eder. Varlk eit olana kadar böyle devam eder.

Varln eidenmesi ise mümkün deildir. Öyleyse varlkta yükselme

ve inmenin bulunmas kaçnlmazdr. Sadece O ve biz varz! Bu neden-

le birinin hükmü inme olunca, ötekinin hükmü yükselme ve yücelik

olmutur. Seven herkes aadayken sevilen yüksektir. Her birimiz se-

ven veya sevileniz. Çünkü ‘her birimizin belli bir makam vardr.’ Her

birimiz aa-yukardr. Bunlar bir eydeki farkl hükümlerdir.

Ey müminler, saknn

Rabbimiz! Neyden saknalm

0 nida etti, ben nida ettim, soru sormak üzere

Kimin gittiini ve kimin kaldn bilmedim



Hükmümü hükmüne böldüm

Ya mutlu veya bedbahttr
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Hükmünde raz olur veya gazap eder

Bedbaht olur veya saknrsak mutlu

Ayandaki kilitler nerede

Ayaktaki nalinler nerede

unda veya bunda zuhur eder

Karlaan kullar karlasn diye

Söylediim var olunca

Kul saknd eyi bilir

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, bu menzilde bulunan ilim-

lerden birisi, perdelenene bitien perdelerin örenilmesidir. Ar ya-

knlk -tpk ar uzaklk gibi- bir perdedir. Kendisini zikrettiinde ku-

lun Rabbiyle karlkl oturmas, bu menzilden örenilir. Zikredenlerin

kendisini zikrederken Hak ile oturduunu bilenler ve bu durumu bil-

meyenler diye ikiye ayrlmas, bu menzilden örenilir. Onun rabbiyle

oturduunu bilmeyiinin nedeni gerçekte Rabbini bilmemesidir ve bu

nedenle O’nu temyiz edemez. Bazen de kendinde bulunan sarlk veya

gözündeki perde nedeniyle Rabbinin onu zikrettiini bilmez. Çünkü

gerçek zikreden Rabbinin onu ne zaman zikredeceini bilir. Bununla

birlikte Rabbiyle oturduunu müahede yoluyla bilmeyebilir. Bakalar

ise bunu bilir ve kiminle oturduunu müahede eder. Böyle bir du-

rumda Hak kendisini zikreden kuluyla oturduu gibi kul da Hak ile

oturur. Hak ile her iki halde de ancak kul oturabilir. Kul, rabbiyle

otursa bile, kulluu süreklidir. Çünkü kulluk ezelidir. Hakka yaknln
nihayeti. Hakkn kulun duymas, görmesi haline gelmesidir. Bu ifade-

de Hak, kulun hakikatini ve varln olumlam ve ispatlamtr. Onun

hakikati ise kulluundan ibarettir.

Hak ile yalnzken ve cemaat halinde oturmak arasmdaki fark bu

menzilden örenilir. Her iki durumda da ayn mdr, yoksa meclisler

deiir mi? Hak ile oturann Hak karsnda neyi söyleyecei ve bunun

hangi ekilde olaca bu menzilden örenilir. Çünkü müahede susma-



6o Fütûhât- Mekkiyye 13

ya aittir. Bütün müahedeler susmaya m aittir, yoksa susma baz mü-

ahedelerde mi gerçekleir? Tecelli edenin Allah olduunu bilmek zo-

runludur. Her kini olursa olsun Allah’a dua edenin bedbaht olmayaca-

bu menzilden örenilir. Burada kimseyi istisna etmiyorum. Dua

eden bedbaht olursa (gayesine ulaamazsa), geçici bir nedenle olabilir.

Öyleyse yönelme ebedi mutlulua dorudur!

Allah nedeniyle Allah’tan bakasndan korkann Allah katndaki

hükmünün ne olduu bu menzilden örenilir. Bu, çetin bir makamdr.

Öyle bir insan Allah nedeniyle korkmaktadr ve böyle bir hal sahibi Al-

lah’tan bakasn görmez, nasl olur da Allah’tan korkabilir? Allah Teâ-

lâ öyle der:
‘

Onlardan korkmayn , benden korkun, mümin iseniz.’
95

Bakas nedeniyle Allah’tan cman talep edenin durumu bu men-

zilden örenilir. Böyle birisi bilgi sahibi doru yapan birisi midir, yok-

sa bilgisiz ve hatal mdr? Haktan kendisi nedeniyle mi korkulur, yok-

sa kendisinden meydana gelecek ey nedeniyle mi korkulur? Korku Al-

lah’tan meydana gelen bir eyle ilgiliyse, bu durumda korku O’ndan

meydana gelen bir eyle ilgilidir. Bu ise enle var olan bir eydir. Adet-

lerin müahede sahibi büyüklerdeki etkileri, bu menzilden örenilir.

Bu durum Allah’n her eye kadir olduunu bilmelerine ramen neden

kaynaklamr? Öyleyse onlar neyi müahede etmektedir? Acaba onlar

c
Dilediini yapandr ’96

ayetini mi müahede etmektedirler. Onlar, Hak-

kn kendileriyle ilgili iradesini ise bilniyorlardr. Bu durumda ilahi ira-

deyi veren bu makamdaki halleri vastasyla adeder onlarda etki etmek-

tedir.

Bütün iler Allah’a nispetle eit midir, deil midir? Eit olmazlar-

sa, onlar eit olmaktan çkartan neden nedir? Allah Teâlâ öyle buyu-

rur: ‘0 yaratmay yeniden balatr, sonra onu yeniler, bu ona daha kolay-

dr.’’
97 Baka bir ayette ise

‘

Göklerde ve yerde en güzel misal O'na aittir
m

Bu misal
‘

Göklerin ve yerin yaratlmas insanlarn yaratlmasndan daha

büyüktür ayetinde verilen misaldir. Kastedilen balangçtaki yaratma-

dr. Yeniden yaratma ise batakinden daha kolayken balangçlar gök-

lerin ve yerin yaratlmasndan daha kolaydr. Öyleyse göklerin ve yerin

yaratlmas deer bakmndan insanlarn yaratlmasndan daha yücedir,

çünkü insanlar üzerinde gök ve yerin babalk-annelik hakk vardr.

Baka bir ifadeyle insanlar o ikisinin edilgenidir (miinfail). Cisimlik
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burada dikkate alnacak bir ey deildir. Allah Teâlâ öyle buyurur:

‘Fakat insanlarn büyük ksm bilmez
’100 Herkes duyusal olarak göklerin

ve yerin yaratlnn cisimlik yönüyle insanlarn yaratlndan daha

büyük olduunu bilir. Burada sadece o ikisinden doal cismin edilgen-

lii söz konusudur ki, baka bir ey de yoktur.

Her varln balangçtaki yaratl bu menzilden Örenilir. Ba-

langçtaki yaratmann önceki bir misali yoktur. Teklerin ilki olan ilk

tek say bu menzilden örenilir. ‘Kelam’ denilenin mahiyeti bu men-

zilden örenilir. Bu, üzerinde aklclarn tartmalarnn uzad bir

meseledir. Allah Teâlâ Zekeriya’ya Yahya’nn var oluuna alamet ol-

mak üzere ‘nsanlarla üç gün konumayacaksn5101
der. Burada istisna

edat kullanlmtr ve istisna edilen ey söz, kelamdr. Etki ise iaret ve

remizden meydana geldii gibi ayn zamanda konumada kelamn

nazmndan meydana gelmitir.

Allah’a naiplik ile Hakkn kuluna naiplii bu menzilden örenilir.

Bunlarn hangisi daha tamdr? Çünkü Allah bize kendisini vekil edin-

memizi emretti ve bir ksmmz yeryüzünde halifeler yapt, bize O’nun

kelamn söylediimizi bildirmitir. Biz sözlerimizi söylerken bizden

sözü söyleyen O’dur. Bütün âlemi kuatan münasebet ve onun bir cins

olduu bu menzilden örenilir. Böylelikle onun altnda bulunan tür ve

ahslar arasnda derecelenme meydana gelir. mam Ebu’l Kasm b.

Kasi -ki Halü’n-Naleyn’in yazardr- bunu imkânsz saym, bizim kabul

ettiimizin aksine bir görüü ileri sürmütür. O kendi benimsedii gö-

rüte haklyken bizim dikkate aldmz yönden hataldr. Çünkü sade-

ce doru, daha doru, kâmil ve daha kâmil olan vardr. lahi isimler

arasndaki ihata ilikisi nedeniyle derecelenme bütün âleme yaylmtr.

Bir ismin ötekinden fazla olmasn salayan ey nedir? Bu isimlere mi-

sal olarak el-Alim, el-Kadir, el-Kahir isimlerini verebiliriz.

Alemdeki tesirler bu menzilden örenilir. Nefsi adna bir deer

gören insanm hükmü bu menzilden örenilir. Böyle biri kâmil iken

kendisini gösteren delili getirdiinde, bu delili getirmesi bakasna ef-

katten mi kaynaklanr, yoksa kendini yüceltme amac m tar? Böyle

bir ey rzaya etki eder mi, etmez mi? Kim daha üstündür: Delil geti-

ren ve ondan uzaklaan m? Yoksa delil getirmeyen mi? Delil getirmek

yerine kii insanlarla bulunduklar hal üzere beraber olur. nsan için
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böyle bir hükmün olmas ne zaman mümkündür, ne zaman onun için

böyle bir hükmün olmas uygun deildir? Allah Teâlâ öyle buyurur:

‘Biliyoruz ki senin gönlün söyledikleri nedeniyle daraltmaktadr.'
102

Hâlbu-

ki Allah ‘Rabbinin hükmünden raz ol’ dememitir. Hakim nezdinde

ahitlii kabul edilsin diye insann adalet için kouturmas bu menzil-

den örenilir. Böyle bir kouturma kendisi için deil, bakas adna

kouturmak kapsamna girer. Geçici bir takm durumlar nedeniyle

adil olmazsa, hakim onun ahitliini kabul etmez. Genellikle de batl

hakikati örter ve bu nedenle çalma, Hz. Peygamber’in cBen kyamette

insanlarn efendisiyim’ demesi gibi (bakas için çalmaktr). Burada

Hz. Peygamber bu sözüyle övünmeyi amaçlamamtr, sadece ümme-
tini yorgunluktan rahata kavuturmak üzere bildirmek istemitir.

Ümmeti, o gün yürümekle yorulmasnlar. Nitekim kyamette ümmet-

ler efaat istemek üzere peygamber peygamber dolanrlar. Hz. Pey-

gamber ise ümmetini kendilerine verdii bilgiyle kendisiyle snrlam,
sonunda iin onda biteceini bildirmitir.

iin görülmesi sonunu bilmek

Her iin sonu döner baa

Muhammed ümmeti bu kadar bir bilgi ve dier bilgileriyle orada

dier ümmederden ayrr. Bütün yaratklar için ilerin açklanmas bu

menzilden örenilir. Kartrmann ortadan kalkmas, insanlarn ve

bakalarnn Hakka dönmesi, bu menzilden örenilir. Bu dönme onla-

ra fayda verir mi, vermez mi? Sadece Allah’n vasf olabilecek eyler bu

menzilden örenilir. Allah adna zorunlu olan niteliklerle O’nun hak-

knda imkânsz olacak nitelikler bu menzilden örenilir. Kendisine

nispet edildii kimsenin terifiyle erefi artann durumu bu menzilden

örenilir. Mehdi ile Hadi (hidayet eden) arasndaki fark, bu menzilden

örenilir. Genel ve özel nebilik ile hangisinin kalkp hangisinin devam

ettii bu menzilden örenilir. Nebi olmayan velinin velayette nebi ad-

na ‘zevk’ yoluyla gerçekleen bir makam olabilir mi, olamaz m? Bu

menzilden örenilir.

Zahirî ve batn! nimetler bu menzilden örenilir. Bütün bu nimet-

lerle hangi insann nimetlenecei bu menzilden örenilir. Allah kannda

yaknlarn alametleri ve neyle tannacaklar bu menzilden örenilir. Ge-
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ride olan öndekine katlr m? Hangisinin mertebesi daha üstündür?

Bütün hususlarda ahiret hallerinin dünya hallerinin terazisiyle bir ol-

duunu düünenin bu görüü bu menzilden örenilir. Amel cennetle-

rinin sahibinde bulunmas gereken hal, bu menzilden örenilir. Miras

cenneti hangi hal üzere bulunmaldr, ihtisas cennetinin sahibi hangi

hal üzere bulunmaldr? Emir âlemine (melekler) emrin, insan âlemine

hem emrin hem yasaklamann tahsis edilmesinin nedeni bu menzilden

öreniür. Allah’n isimlerinden kendisine ortak koulmasn yasaklad

ve kendisine ortak olmad isimler, bu menzilden örenilir. Ancak ha-

vale yoluyla örenilebilecek hususlar bu menzilden örenilir. Ceza ve

mahalli bu menzilden örenilir. Cennete giden yolun nitelii ve kimin

o yolda gidecei bu menzilden örenilir. Allah’n dünya hayatndaki

ömründe kendisine rahatlk verdii kimseye ahirette de rahadk verip

vermeyecei bu menzilden örenilir. Ayn ey ecza için gcçerlidir.

Kyamet günü hüküm vermek ve ayrtrmak üzere insanlar ça-

rldnda, yaratklarn hallerindeki farkllk bu menzilden örenilir. Al-

lah katndaki en korkunç ve kendisini sadece insann yerine getirebile-

cei eyin ne olduu bu menzilden örenilir. Onu böyle bir ey yap-

maya cüret ettiren ey nedir? Hâlbuki Allah kendisini zayf ve her eye

muhtaç olarak yaratmtr.

Dostun dosta düman veya dümann dost haline gelmesinin ne-

deni bu menzilden örenilir. Zaruri, nazari ve bedihi bilgi bu menzil-

den örenilir.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ALTMI ALTINCI BÖLÜM
Ahir Zamanda Zuhur Edecek Mehdi'nin Vezirlerinin

Menzili; Hz. Peygamber Mehdi'nin Geleceini Müjde-
lemitir ve Mehdi Ehl-i Beyt' tendir

mam vezire muhtaç

Varlkjelei onun üzerinde döner

Mülkün halleri dorulmazsa

Bu ikisinin varlyla yok olacaktr

Hak ilah baka! O münezzeh

Onun irade ettii ite veziri yok

Hak Hah melekûtunda müteal

Halk göremez O'nu, muhtaçtr o

Allah bize yardm etsin bilmelisin ki, Allah’n zuhur edecek bir ha-

lifesi vardr ki yeryüzü zulüm ve hakszlkla dolmuken o yeryüzünü

adaletle dolduracaktr. Dünyann bir gün ömrü bile kalm olsayd, Al-

lah o günü uzatr ve bu gün halifenin gelmesi için yeterli olurdu.

Mehdi Hz. Peygamber’in soyundan ve Hz. Fatma’nn oullarndandr.

smi Hz. Muhammcd’in ismine uygun, dedesi Haan b. Ali b. Ebu

Talib’tir. Rükün ve brahim makamna biat eder. Yaratl itibaryla

Hz. Muhammed’e benzerken ahlak bakmndan ondan aadadr.
Çünkü hiç dinse Hz. Peygamberin ahlak gibi bir allaka sahip olamaz.

Onun hakknda Allah Teâlâ ‘Kukusuz sen büyük bir ahlaka salipsin
,m

buyurur. O açk alna sahip, kemerli burunlu birsidir. Küfe ehli onunla

mudu olur. Mal eit datr, halka adil davranrken hükümler verir.

Bir adam kendisine gelir ve öyle der: ‘Ey Mehdi! Bana ver.’ Mehdi

ona önündeki maldan tayabilecei kadar verir. Mehdi dindeki fetret

döneminde ortaya çkar. Allah, Kuran vastasyla sapmam kimseyi

onunla saptrr. Cahil, korkak ve cimriye temas eder, temas ettii kii

insanlarn en bilgilisi, cömerdi ve cesuru haline gelir ve Allah onu bir

gecede slah eder. Yardm önünde yürür!
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Mehdi be veya yedi veya dokuz yl yaar. Peygamberin izini takip

eder, hata yapmaz. Onun görmedii yönden kendisini destekleyen ve

dorultan bir melei vardr. Her eyi tar, hakk hususunda zayf güç-

lendirir, misafiri arlar. Hakkn vekillerine yardm eder, söylediini

yapar, bildiini söyler, gördüünü bilir. Rum ehrini shak oullarn-

dan yetmi bin müslümanla birlikte tekbirlerle fetheder, büyük katlia-

ma tank olur. Zulmü ve ehlini ortadan kaldrr, dini ikame eder, s-

lam’a ruh üfler: slam daha önce horlanmken onunla aziz olur, öl-

müken hayat bulur. Cizyeyi uygular, insanlar klçla Allah’a davet

eder. Direnen öldürülür; kim onunla didiirse, baarsz kalr.

Mehdi dinden dinin kcndüiindeki hakikatini izhar eder. Öyle ki

Hz. Peygamber yaasayd, onun verdii gibi hüküm verirdi. Yeryü-

zünden mezhepleri kaldrr ve geride halis din kalr. Onun dümanlar

içtihat ehli alimlerin taklitçileridir. Onlar Mehdi’nin imamlarnn var-d görüten farkl hükümler verdiklerini görünce, kendisine düman
kesilirler. Daha sonra klcnn otoritesinden ve kahrndan korkup sa-

hip olduklarn arzulayarak onun hükmüne istemeden boyun eerler.

Mehdi seçkinlerinden daha çok müslümanlarn geneline ferahlk verir.

Allah’ arif olan hakikat ehli, müahede, keif ve Allah'n bildirmesiyle

ona biat eder.

Mcldi'nin adamlar vardr. Onlar Mehdi’nin davetini uygulayp

kendisine yardm eden ve memleketin yüklerini tayan vezirlerdir. Bu

vezirler Allah’n yükledii sorumlulukta Mehdi’ye yardm ederler.

Meryemolu sa, am’n dousunda Mehrudiyyin denilen bir yerde iki

melee yaslanm bir halde iner. Meleklerden biri sanda dieri so-

lundadr. O onun bandan inci gibi su damlar, sanki hamamdan çk-m gibi terler. nsanlar o esnada ikindi namazndadrlar. mam Hz.

sa’ya makamn verir, Hz. sa öne geçerek insanlara Hz. Peygamber’in

sünnetine göre namaz kldrr. Haç krar, domuzu öldürür.

Allah Mehdi’yi temiz ve temizlenmi bir halde katna alr. Onun
devrinde am’da bir aacn yannda Süfyane öldürülür. Onun ordusu

Medine ve Mekke arasndaki bir yerde yere batrlr. Öyle ki o ordudan

Cüheyne kabilesinden olan bir adamdan baka kimse geride kalmaz.

Bu ordu Hz. Peygamber’in ehrine üç gün yakn bir mesafeye kadar
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yaklar, sonra ayrlr. Allah onu çölde yok eder. Kim bu orduya bas-

kyla ve mecburen katlmsa, niyetine göre haredilir.

Kuran hakimdir, klç keskindir. Bu nedenle bir rivayette öyle de-

nilir: ‘Allah Kuran vastasyla saptrmadn hükümdar vastasyla sap-

trr.
5

Velilerin halemi ahit

Alemlerin imamm gözü yitik

Ahmed'in âlinden Efendi Mehdi

0 ortaya çkarken elindeki klç keskin

Bir güne ki gam ve karanlklan siler

Bereketli ve cömert bir yamur o

Onun zaman gelmitir ve vakti size gölge olmu! Mehdi Hz.

Peygamberin devri olan önceki üç dönemeden sonra gelen dördüncü

devirde zhr eder. Hz. Peygamberin devri sahabe asryd, sonra onu

takip eden devir, sonra takip eden ikinci devir gelir. Bu iki devrin ara-

snda ise fetret dönemleri bulunur ve bir takm hadiseler yaanr. Arzu-

lar yaylr, kanlar dökülür, ihtiraslar ehirleri tahrip eder, fesat çoalr.

Bunun neticesinde hakszlklar yaygnlar, adalet günü zulüm günü-

nün gelmesiyle kaybolarak geceye döner. Mehdi’nin ahitleri en hayrl

ahitler, eminleri en faziletli eminlerdir. Allah ona bir grubu vezir ya-

par d gaybnn gizliliinde onlar gizler, keif ve müahede yoluyla ha-

kikatlere muttali eyler. Bunun yan sra Allah’n kullar hakkndaki em-

rinin ne olduunu onlara bildirir. Böylece onlarla istiare ederek Meh-

di hüküm verir. Onlar ne olduunu bilen ariflerdir!

Mehdi’nin gerçekte kim olduuna gelirsek, Mehdi elinde hakikat

klc bulunan ve medenî siyasetin sahibidir. Allah’tan mertebesinin ve

menzilinin muhtaç olduu eylerin kadrini örenir. Mehdi Allah tara-

fndan desteklenmi bir halifedir. Hayvanlarn dilini anlar, adaleti in-

sanlara ve cin> :e vezirlerinin bilgisinin srlarndan yaylr. Allah onlar

kendisine vezir yapmt. Allah Teâlâ ‘Müminlere yardm ürerimizde bir

haktr'
m

buyurur. Onlar ‘Allah'a verdikleri söze bal’
105

olan sahabenin

ayaklar üzerinde bulunan (onlarn izinden giden) kimselerdir. Onlar,
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Acemlerdir ve içlerinde Arap yoktur. Fakat Arapça konuurlar. Onla-

rn kendi cinslerinden olmayan bir koruyucular vardr. Hiçbir zaman

Allah’a asi olmamtr. O vezirlerin en özeli ve emirlerin faziletlisidir.

Allah onlara düstur edinip sohbetlerinde hakknda konutuklar bu

ayette hal ve zevk yoluyla doruluk bilgisinin faziletini vermitir. On-

lar da doruluun yeryüzünde Allah’m klc olduunu örenirler.

Doruluk her kimde bulunur ve her kim dorulukla nitelenirse, Allah

da kendisine yardm eder. Çünkü O’nun nitelii doruluk, ad es-

Sadk’tr. Böylece erilikten salim gözlerle bakarlar ve rüt ve doruluk

yolunda sabit ayaklarla yürür, herhangi birisini ayrt etmeden Haldun

müminlere yardm etmeyi kendisine zorunlu ktln görürler. Fakat

Hak neye iman edildiini belirtmeden ifadeyi genel ve snrsz kullan-

mtr. Allah öyle der: ‘Ey iman edenler! iman edin .’
106 Baka bir ayette

‘Bir müminin baka bir mümini hata olmadan öldürmesi mümkün deil-

dir.’ 107 Baka bir ayette ‘Bâtla iman edenler
’106

diyerek onlar da ‘mü-

min’ diye isimlendirmitir. Baka bir ayette öyle der: ‘O’na irk koar-

sanz, iman ederseniz
' 109 Burada mürik mümin diye isimlendirilmitir.

te bunlar Allah’n destekledii müminlerdir. Allah öyle der: ‘Ey iman

edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdii kitaba ve daha önce

indirdiklerine iman edin .’
110

Allah, onlar kitap ehlinden ve dier kitapla-

rn ehlinden ayrmtr. Resullerden baka getirdii haberin tamam-

lanm olduu kimse yoktur. Böylece onlara iman etmeleri emredilen

müminlerin batla iman eden kimseler olduklar, onlarn kendilerini

delilden uzaklatran bir kuku nedeniyle ortaa iman ettikleri anlalr.

Çünkü batla iman edenler, Allah’ inkâr etmitir. Ortaa iman edenle-

rin kalpleri ise Allah tek bana zikredildiinde rahatszlk duyar.

Bu ifade onlara sadece önlerindeki saptrc imamlar nedeniyle

gelmitir. Onlara göre inançlar, kesin delilden kaynaklanmaktayd -ki

imamlar kastetmekteyim- eksiklikten kaynaklanmyordu. Çünkü onlar

nazarî aratrmaya hakkn verdiklerine inanyorlard. Baka bir ifadeyle

Allah’n kendilerine verdii istidadn gereini yerine getirmilerdi ve

Allah bir insan yapabilecei eyle sorumlu tutar. Onlara verdii ise

yaptklar ve yerine getirdiklerinden baka bir ey deildi. Böylece tabi-

leri de imamlara iman etmi, inançlarnda sadk ve dürüst olmulard.

Onlar sadece kurtulu yoluna yönelmek istemilerdi, yoksa kendilerini

hüsrana yöneltecek bir yola yönelmemilerdi.
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Onlar Allah’n fiillerini hem dorudan hem araçla yaptm gör-

düklerinde, O’na ortak kotuklar eyleri varlkta gerçekleen baz fiille-

rin ortaya çkmasnda ‘yardmc vezir’ saymlard. Bu nedenle Allah

tek bana zikredilince, zikredenin gerçee hakkn vermediini zan-

netmilerdi. Çünkü baz fiillerin yaratklarn varlna bal olduunu

örenmilerdi. Bu balamda varlkta yaratlm sebeplerden ortaya ç-

kan ilahi fiilleri müahede etmi, fiillerin tevhidini kabul etmemilerdi,

çünkü bu tevhidi müahede ermemilerdi. Fiillerdeki tevhidi kabul et-

selerdi, âleme yerletirilen ulvi ve süfli sebeplerdeki Allah’n hikmetini

ortadan kaldrm olurlard. Bu durum onlar kalplerinin (Allah’n tek

bana zikri karsnda) rahatszla ve insaftan yoksunlua sevk etmi-

tir. Bu nedenle Allah Allah’tan baka fail görmeyen müminlerin taraf-

n tutarak onlar knamtr. O müminlere göre, hadis kudretin ve se-

beplere bal eylerin fiilde bir etkisi yoktur. Allah’n bu hitab tahsis

ettii kimseler sadece bu müminlerdir.

Allah’ inkâr edenler ise irk perdesiyle O’nu örtenlerdir. Onlar ba-

tla iman etmi kimselerdir, batl ise yokluktur. Onlar, yokluktan baka

tebihin ve irkin olumsuzlanacag bir ey görmemilerdi, çünkü varlk

müterek niteliktir. Öyleyse onlann batla iman etmeleri, bir tenzih

imanyken kâfir olmalar varl Allah’a nispet etmeyi ‘Örtmeleri’ de-

mektir. Varl sadece Allah’a nispet etmekten geri durmalarnn nede-

ni, varlkta gördükleri ortaklktr. Bu nedenle Allah ‘Onlar hüsrana u-

rayanlardr’
111

buyurur. Çünkü onlar ticaretlerinde kazançtan yoksun

kalm ve iin kendinde bulunduu durumu izhar etmek hakkn yitir-

milerdir.
‘

Onlar dalaleti hidayet karlnda satn almtr.,m Yani be-

yan ve açklk karlnda hayreti ve aknl satn almlardr. Onlar

hayreti satn almtr. Yani iin büyük olduunu ve beyann ise snrla-

yc olduunu bilmilerdir. Hâlbuki (varlk) ii snrlanmaz. Bu neden-

le onlar hayreti beyana tercih etmilerdir.

Selim akl, sahih düünce ve genel iman sahibi olanlara gelirsek,

onlar hayreti yerli yerinde ve kendi mertebesinde tutmulardr. Hz.

Peygamber ‘Allah’m! endeki hayretimi artr’ der. Onlar beyan da

yerli yerinde tutmulardr. O yer, hakikatin beyan vastasyla örenile-

cei ve hayreti kabul etmeyen yerdir. Onlar her hak sahibine hakkn

vermi, hikmeti yerli yerine koymulardr. O halde hepsi mümindir.
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Çünkü Allah onlar mümin diye isimlendirdii gibi kâfir ve mürik di-

ye de isimlendirmi, imanlarnda onlar farkl mertebelere yerletirmi-

tir. B nedenle Allah
‘

îmanlaryla birlikte imanlar artar
,n

buyurur.

Kastedilen inandklar husustaki arttr. Nitekim Allah onlarn hastalk

ve kirlerini de artrr. Bu da inkâr ettikleri hususlarla ilgilidir. Onlarn

bir ksm doru sözlü, bir ksm daha doru sözlüdür. Allah, imanna

gedik girmi kimseye kar, imanna gedik girmemi mümine yardm

eder. Çünkü Allah imanna gedik girdii ölçüde onu baarsz yapacak-

tr. Mümin kim olursa olsun durum böyledir. O halde imam kâmil

mümin, daima yardm edilendir. Bu nedenle hiçbir nebi veya veli baa-

rsz olmaz. Baknz! Huneyn günü sahabe Allah’ birlediklerini iddia

etmelerine ramen, saylarnn çokluklarn görüp bu çokluktan mem-

nuniyet duymu, bu esnada Allah’ unutmu, fakat çokluklar kendile-

rine bir fayda vermemiti. Onlarn ilahlar da Allah’a kar kendilerine

fayda vermemitir. Bununla birlikte sahabe mümindi. Fakat çoklua

itimat etmeleri nedeniyle imanlarna gedik girmi, Allah’n
‘

Nice az top-

luluk Allah’n izniyle kalabalklara galip gelmitir
5114

ayetini unutmular-

dr. Burada Allah Teâlâ ancak galip gelme için izin vermi ve galibiyeti

var etmi, Allah’n izniyle aznlk kalabala galip gelmitir.

Allah’tan baka yok bir bakas

Varl gören herkes görür O’nu

Doruluun tesirine gelirsek, bu durum, eriatça belirlenmi mut-

luluk sebepleri karsnda bu mertebeye sahip olmasa bile dorulukta

sabit kadem olan baz ahslarda görünür. Böylece onlar himmet vas-

tasyla, yani dorulukla fail olurlar ve (söz gelii) 'öldürürler.’ Ebu

Yezid Bestami’ye öyle denilmi: ‘Bize Allah’n en büyük ismini söyle!’

O ise ‘Siz küçüünü gösterin ki, ben büyüünü göstereyim’ demitir.

Allah’n bütün isimleri büyüktür. Bu davran, doruluktan baka bir

ey deildir. Doru olduktan sonra hangi ismi alrsan al, onun vasta-

syla dilediini yapabilirsin. Ebu Yezid böyle bir isimle karncay di-

riitmiken Zünnun el-Msrî timsahn yuttuu bir kadnn olunu di-

riltmiti. Anlamsan, hiç kukusuz, sana mutluluk kaplarndan birini

açtm. Ona göre davranrsan, her nerede bulunursan bulun, Allah seni

mudu eder ve hiç yanltmaz. Kâfirler Müslümanlara galip geldiinde,
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Allah karsnda rahatn bozmazsn ve bilirsin ki imanlar sarslp

imanlarna gedik girdii için yenilmilerdir. Kâfirlerin ise iman ettikleri

batla kar veya müriklerin imanlarna kuku girmemi, inançlarnda

bir sarsnt olmamtr. Binaenaleyh yardm, doruluun kardeidir ve

her yerde kendisini takip eder. Bunun aksi söz konusu olsayd,

miislümanlar hiç bir zaman yenilmezdi. Nitekim hiçbir nebi yenilmez.

Hâlbuki görürsün ki bazen kâfirler galip gelir ve onlara yardm edilir-

ken, bazen de Müslümanlar galip gelir ve Allah onlara yardm eder.

Her iki grupta da dürüst olan kimse yenilmez, böyle bir insan her za-

man sabittir. Öyle ki, öldürülebilir veya hezimete uramadan geri dö-

nebilir!

Mehdi’nin vezirleri bu kadem üzerindedir ve Mehdi takipçilerinin

nefislerinde yerleik inanç budur. Baknz! Onlar tekbirlerle Rum eh-

rini fetheder. Birinci tekbiri getirdiklerinde surlarn üçte biri düer,

ikinci tekbirle üçte ikisi, üçüncü tekbiri getirdiklerinde hepsi dümü
olur ve klç kullanmadan ehri fedederler. Zikrettiimiz doruluk

budur. Onlar, yani Mehdi’nin vezirleri on kiiden daha az bir topluluk-

tur.

imam Mehdi bunu bilince, buna göre davranr ve kendi zaman-

nn en dürüstü ve doru insan olur. Onun vezirleri de hidayet rehber-

leridir. Kendisi ise Mehdi’dir.

Mehdi adna vezirleri vastasyla gerçekleecek Allah hakkmdaki

bilgi bu kadardr. Muhammedi velayetin Hatem’ine gelirsek, bu

Hatem Allah’ yaratklar içinde en iyi bilendir. Kendi zamannda veya

kendinden daha sonra ondan daha çok Allah’ ve hükümlerin balam-

larn bilen yoktur. Mehdi ile klç iki karde olduu gibi Hatem ve

Kuran, iki kardetir.

Hz. peygamber Mehdi’nin halife olarak yeryüzünde bulunaca

süreyi belirtirken be ile dokuz sene arasnda tereddüdü ifade kullan-

mtr. Bunun nedeni onun vezirleri hakknda gerçekleen kukudur.

Çünkü onunla birlikte her vezirin bir senesi vardr. Vezirler be kiiy-

se, Mehdi be, yedi ise yedi, dokuz kii iseler dokuz sene yaar. Çünkü

her senenin özel halleri vardr ve o seneye uygun hususlarn bilgisine

Mehdi’nin vezirlerinden birisi tahsis edilmitir. Onlar beten az veya

dokuzdan çok deillerdir. çlerinden biri dnda hepsi Akka’da ilahi
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bir sofradayken öldürülürler. Allah o sofray yrtc kular ve haerat

için sofra yapar. Geride kalan kiinin ‘Sura üflenir ,
göklerde ve yerdeki

herkes baylr, Allah’n diledikleri müstesna
y" 5

ayetinde belirtilen istisna-

dan olup olmadn bilemiyorum. Belki o da bu üflemeyle Ölür.

Deccal’in gerçekte olmasa bile kendi inancna göre öldürecei H-
zr’a gelirsek, Hzr gençlikle ve heyecanla dolu bir yiittir. Hzr
âlemde böyle ortaya çkar ve gözükür. Rivayete göre Dcccal’in kendi

zannnca (Hzr diye) öldürecei kimse, ashab- Kehftendir, fakat bize

göre bu düünce keifyoluyla doru deildir.

Mehdi’nin zuhuru, kyametin yaklama alametlerinden biridir.

Roma’nn fethiyle -ki oras büyük Konstantiniyye ve Akka savann

olaca büyük cenk alandr- Deccal’in zuhuru alt ay içinde gerçekleir.

Konstantiniyye’ni fethiyle Deccal’in zuhuru arasmda on sekiz gün

vardr. Deccal Horasan’dan, yani fitne bölgesi olan dou cihetinden

çkacaktr. Onu, Türkler ve Yahudiler takip eder. Ona sadece sfa-

han’dan yetmi bin sarkl Yahudi’nin içlerinde bulunduu adamlar ge-

lir. Deccal orta yal, sa gözüa bir adamdr. Sanki gözü patlak bir

üzüm gibidir. Gözlerinin arasndan kef, fe ve ra (kfr) yazldr. Bu

harflerle kastedilenin ‘kâfir olmak’ anlamnda bir fiil mi, yoksa küfr an-

lamnda bir isim mi olduunu bilmiyorum. u var ki burada elif hazf

edilmitir. Nitekim Araplar Mushaf yazsnn baz yerlerinde onu dü-

erler. Misal olarak Rahman isminde Mim ile Nun arasndaki Elifin

dümesini verebiliriz.

Hz. Peygamber Mesih, Deccal’in fitnesinden ve baka fitnelerden

Allah’a snmay bize emretmitir. Çünkü fitneler tpk bir hasr gibi

pe pee kalplere gelir. Hangi kalp fitneyi içerse, siyah bir nokta mey-

dana getirir. Bütün fitnelerden Allah’a snrz.

Bize el-Mekki Ebu uca b. Rüstem el-sfahani -ki o Mekke’deki

brahim makamnn imamdr- aktarmtr: Raviler öyle demitir: Bi-

ze Ebu’l-feth Abdülmelik b. Ebu’l-Kasm b. Ebi Sehl el-Keruhi aktara-

rak demitir ki: Bize üç hadis eyhim aktarmtr: Onlar Kad Ebu

Âmir Mahmud b. Kasm el-Ezdi, Ebu Nasr Abdülaziz b. Muhammed
et-Tiryaki ve Ebu Bekr Muhammed b. Ebu Harem el-Avreci et-

Tacir’dir. Onlar öyle demitir: Bize Muhammed b. Abdülcababar el-

Cerrahi aktarmtr: Bize Ebu’l-Abbas Muhammed b. Ahmed el-
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Mahbubi aktarmtr: Bize Ebu sa Muhammed b. sa et-Tirmizi ak-

tarmtr: Bize Ali b. Hacer aktarmtr: -Onlardan birisinin hadisi di-

erinin hadisine dahil olmutur- Bize Velid b. Muhsin ve Abdullah b.

Abdurrahman b. Yezid b. Yahya b. Halid et-Tai Abdurrahman b.

Yczid b. Cabir’den, o Yahya b. Halid et-Tai’den, o Abdurrahman b.

Cübcyr’den, o babas Cübeyr b. Nefîr’den, o Nüvvas b. Seman el-

Kelabi’den aktarmtr: Hz. Peygamber bir gün DeccaPden söz etmi,

uzunca konumu, sonra ban kaldrmt. Biz zannettik ki Deccal bir

grup içindedir. Peygamberin yanndan ayrldk, sonra tekrar yanna

döndük. Bizdeki hali anlad ve öyle dedi: ‘Size ne oldu? Biz de öyle

dedik: ‘Ey Allah’n peygamberi! Dün Deccal’den konutun eildin,

sonra ban kaldrdn. Öyle ki biz onun Nahl taifesinden olduunu
zannettik.’ Hz. Peygamber öyle dedi: ‘Sizin adnza DeccaPden baka-

sndan korkmam. Deccal çkar ve ben sizin içinizde olursam, onun size

zarar vermesini engellerim. Deccal çkar ve ben sizin aranzda yoksam,

herkes kendini korusun. Allah bütün Müslümanlar hakknda benim ha-

lifemdir. Deccal kvrck saçl bir gençtir. Gözleri çkk, Abdul Uzza b.

Kutn’e benzer. çinizden birisi onu görürse Kehf suresinin ban oku-

sun.’

Hz. Peygamber sonra öyle demitir: ‘Deccal, am ve Irak arasn-

da bir yerde çkar, sonra saa sola gider. Ey Allah kullar! Sabit olun,

sabit olun!’ Sahabe öyle demi: ‘Ey Allah’n peygamberi! Onun yer-

yüzünde kalma süresi ne kadardr?’ öyle dedi: ‘Onun bir günü, krk

gün; bir günü, bir sene; bir günü, bir ay; bir günü, bir hafta; dier

günleri ise sizin günleriniz gibidir.’ öyle dediler: ‘Ey Allah’n pey-

gamberi! Bir sene gibi olan bir günde bir günün namaz nasl klnr?’

Hz. Peygamber öyle buyurdu: ‘Onu ölçerek kln.’ Sahabe sordu: ‘Ey

Allah’n peygamberi! Onun yeryüzündeki hz ne kadardr?’ öyle de-

di: ‘Rüzgârn önündeki bir yamur kadar hzldr. Bir kavim gelir on-

lar çarr, onu yalanlarlar ve sözünü kendisine iade ederler. Dcccal

onlardan yüz çevirir ve mallan da kaybolur, ellerinde bir ey kalmaz.

Sonra bir kavim daha gelir, Deccal onlar davet eder, onlar da Deccal’i

tasdik eder ve ona inanrlar. Göe yamur yamasn emreder yamur
yaar, yeryüzüne bitki bitirmesini emreder, bitirir. Böylece rahata erer-

ler. Sonra bir harabeye gelir ve ‘hazînelerini ortaya çkart’ der, oradan

ayrlr ve arlarn kraliçe ary takip etmeleri gibi onun ardndan gider-
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ler. Sonra gencecik bir adam çarr, onu klçla vurur, ikiye ayrr,

sonra onu çarr, o da yüzünü hilaller ve güler bir ekilde geri döner.

Deccal bu halde iken Meryemolu sa am’n dousunda beyaz

minareye -ki Merduteyn arasndadr- iki elini iki melein kanadarnn

üzerine koymu bir halde iner. Bandan inci gibi damlalar süzülmek-

tedir. Ban kaldrnca ondan damlalar süzülür. öyle der: Nefesinin

kokusunu duyan herkes ölür. Onun nefesinin rüzgâr gözün ulan
yerde biter. öyle der: sa (a.s.) Deccal’i arar ve en sonunda Lüdd ka-

psnda kendisine yetiir ve onu öldürür. öyle demitir: Allah’n dile-

dii bir süre kadar böyle kalmay sürdürür. öyle demitir: Sonra Al-

lah ona ‘Kullarm Tûria çkart’ diye vahyeder. ‘Çünkü ben kullarm

indirdim, onlardan birisinin kendileriyle savamas gerekir.’ öyle der:

Allah Ye’cûc ve Me’cûc’u gönderir. Bu durum ayette ‘Her yerden iner

dururlar
’ 116

diye belirtilir, Onlarn ilk grubu Taberiyye gölüne gelir,

onun suyunu içerler, sonra geri kalan ksm da onlara katlr ve öyle

derler: ‘Bu göl bir zamanlar suyla doluydu.’ Sonra Beytü’-makdis da-

na varana kadar yürürler ve öyle derler: ‘Yeryüzündeki herkesi öl-

dürdük. Gelin imdi de göktekileri öldürelim.’ Ardndan oklarn göe
dikerler, Allah ise onlarn oklarn kan dolmu bir halde kendilerine

döndürtür.

Hz. sa ve arkadalan muhasara edilir. O kadar fakir kalrlar ki, bir

öküz ba onlar için o vakitte günümüzdeki bir insan için bin dinardan

daha kymedi olur. Bunun üzerine Hz. sa ve arkadalan Allah’a s-
nrlar: öyle der: ‘Allah onlarn bogazlanna kurtçuklar gönderir. Sanki

bir insann ölmesi gibi, ölü bir ekilde sabahlarlar. öyle demitir:

Meryemolu sa ve arkadalar yeryüzünde dolamaya balarlar. Her

kar onlarn kanlarnn, rinlerinin ve kokularnn doldurduunu gö-

rürler. öyle demitir: Hz. sa ve arkadalar Allah’a yönelirler. Allah

onlara kular gönderir ve bu kular onlan tayarak bir vadide brakr.

Müslümanlar onlarn oklarn, ok klflarn ve mzraklarn yedi yl ya-

kt olarak kullanrlar. öyle demitir: ‘Allah onlara öyle bir yamur
gönderir ki, her ev, çadr ve barnak ondan nasiplenir. öyle demitir:

Bu yamur yeryüzünü ykar, onu süslenmi bir hale getirir. öyle de-

mitir: ‘Sonra yeryüzüne öyle denilir: ‘Meyvelerini çkart ve bereketini

izhar et.’ O gün topluluk meyveler yer, aaçlarn dallaryla gölgelenir-
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lcr. Allah elçilerine bereket verir. Öyle ki, kalabalk bir grup insan, de-

venin bir buduyla yetinirler. Bir kabile bir inein buduyla yetinir. Da-

ha az bir grup insan bir koyunun ön ayayla yetinirler vs. Onlar bu

halde iken Allah bir rüzgâr gönderir. Bu rüzgâr bütün müminlerin ca-

nn alr. Dier insanlar ise yaban eekleri gibi dolanp durur bir halde

kalrlar. te kyamet o insanlarn üzerine kopar.’ Eb sa öyle demi-

tir: ‘Bu hadis garip-hasen-sahih bir hadistir.’

Esas konumuz olan Mehdi’nin vezirlerinin tannmas ve mertebe-

lerinin açklanmasna dönelim: Bilmelisin ki, Mehdi’nin bu dünyada

kal süresi hakknda kukuluyum. Allah’tan bu konunun hakikatini

bana bildirmesini talep etmedim. Zaten genel anlamda varlktaki hadi-

selerden birisinin tam tespitini Allah’tan talep etmedim. Allah bana

kendi talebim olmadan kendiliinden bildirebilir. Çünkü ben Allah’tan

herhangi bir hadisenin ve varln bilgisini örenmek istediimde, o

vakit zarfnda O’na dair bilgiden, pek çok eyi kaçrmaktan korkarm ve

bu nedenle iimi O’na havale ettim. Mülkünde dilediini yapan O’dur.

Allah ehlinden bir grubun kevnî hadiselerin bilgisini, özellikle de vak-

tin imamnm kim olduunu Allah’tan talep ettiklerini gördüm. Ben

öyle bir davrantan uzak durdum ve böyle yapan insanlarla ilikim ol-

duu için tabiatm beni ona çeker diye de korktum. Ben Allah’tan

kendisi hakkndaki bilgide beni sabit kadem yapmasn diledim. Bu es-

nada halden hale girsem bile buna deer vermem! O’nun beni öne al-

dn veya geride braktn veya halin deimesi nedeniyle varlmn
deitiini görünce, herhangi bir eyi sabit olarak görmem. Bu neden-

le yokluk halinde üzerimde bulunduum durum gibi, sabit bir halim

olmaz. Gördüm ki, varlk ve müahede makam üzerimde hüküm ver-

mitir. Bu nedenle varlmdan soyutlanmak istedim ve duygumu

manzum bir hikmete çevirerek öyle dedim:

Celal enindir! Beni uzaklatr varlmdan

Müahedeyle tahakkuk ettiim için

Her eyin kblesi oluverdim

Geceledim secde istemek üzere
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ardm halime
,
çünkü kevnim dedi ki

‘Ben efendi ve yüzü kara olanm ’

.

Ya beni imam olarak ayrtrd

Ya da kullar arasnda ayrtm

Gizliliklerin elleri oynad bizimle

Gaybn gizlilikleri varln hakikatinde

Bunu isteyince bana bilgisizliimi açklayarak öyle dedi: ‘Benim

gibi olmaya raz msn?’ Sonra benim için suretlerdeki tecellisinin de-

imesini gösterdi ve gözün zat hakknda alglad eyi izhar etti.

Dedim ki: ‘Snrlanma kabul etmeyen ayn- sabite üzerinde hallerin

deimesinden bana ne?’ Çünkü ben hallerin deimesini inkâr etme-

mitim, hakikatler bunu gerektirir. Beni sadece hallerin deimesi ne-

deniyle hakikatin ve cevherin deimesi varlm (hakknda) sarsmt.

Çünkü ben, her gün bir ite ve e’nde olmanla birlikte, âlemlerden

müstanilik hakikatinde sabit olduunu da bilirim. Çünkü ben bilirim

ki:

Suretlerde halden hale girme

el-Habir ve el-Müheymin'in nitelii

Vahyini böyle indirdi

Okunduu surelerde

Onun misalini gördüm

Mutavvel ve muhtasarda

‘MutavveP derken bütün âlemi kastemiken muhtasar derken in-

san- kâmili kastettim. Çünkü bütün bunlarda bakalamann zorunlu

olduunu gördüm. Bu balamda âlemde gece ve gündüz yer deiti-

rirken kemal bakmndan âleme efendi olan insan-

1

kâmilde de deime
vardr. nsan kâmil kyamette insanlarn efendisi olan Hz. Muham-

med’dir. Allah seni secde edenlerde ve kyam edenlerde deime halin-

de görür. Kalem bizi ibare meydanna çekip götürmütür. bare dedik,

çünkü tarif bazen yaz ve kitabet tarznda olabilirken genelde ve seç-

kinlerde bakla olabilir. Ben bunu gördüm. Bazen de vurmayla olabi-
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lir. Hz. Peygamber zikrettiimizin dnda pek çok durumda bmu
görmütür. Bütün bunlar, hitap ve tariftir. Öyleyse yolun birisi haber-

leri bilmcmizdir.

Kendisinden baka bir eyin bilgisiyle vaktimi zayi etmemek üzere

söz vererek, bu hal üzere Allah karsmda oturmutum. Bir gün Allah

Teâlâ ehlinden ve seçkinlerinden birisi olan Ahmed b. Ikab’ karma
çkard. Allah ona henüz küçükken ehli olma ayrcal tahsis etmiti.

Ben kendisine sormadan kendiliinden bu vezirleri zikretmi ve bana

öyle demiti: ‘Onlarn says dokuzdur.’ Ben dc kendisine öyle de-

dim: ‘Dokuz olurlarsa, Mehdi’n in yeryüzünde kalma süresi dokuz se-

nedir. Çünkü onun vezirinin muhtaç olduu eyi biliyorum. Bir kii

olursa, o bir kiide muhtaç olduklar her ey toplanr. Birden fazla ol-

salar bile dokuzdan fazla olmazlar. Çünkü Hz. Peygamber’in be veya

yedi veya dokuz eklinde Mehdi’n in yeryüzünde kalma süresi halikn-

daki kukusu bu kadard. Onun muhtaç olduu ve vezirlerinin yerine

getirecei eyler dokuz ranedir, onlarn bir onucs yoktur. Fakat ihti-

yaç duyulan bu eyler dokuzdan az deillerdir. Bu dokuz özellik, göz,

keskinlii, aktarmda ilahi hitab bilmek, Allah’tan ifadeyi ve tercümeyi

bilmek, emir sahipleri için mertebelerin belirlenmesi, gazaptaki rah-

met, mülkün muhtaç olduu maddi ve manevi rzklar, ilerin birbirine

girmesini bilmek, insanlarn ihtiyacn karlamada an gitmek ve mü-

balaal hareket etmek, bilhassa Mehdi’nin âlemde bulunduu sürece

muhtaç olduu gaybn bilgisidir. Bu dokuz özelliin mam Mehdi’nîn

vezirlerinde bulunmas gerekir. Vezir tek kii veya birden çok olsa bile,

durum böyledir.

Bu özellikler arasnda göz keskinliine ve nüfuzuna gelirsek, bu

özellie gerek duymak, Allah’a çarmann çarlan hakknda basirete

sahip olmakla gerçeklemesinden kaynaklanr. Böylece Mehdi çardk-

larna bakar, davetine icabetin kendisi için mümkün olaca -srarla bi-

le olsa- kimseleri görür ve onlar çarr. Davetine icabet etmeyeceini

gördüü kimseleri ise srar etmeksizin, sadece ona kar delil ortaya

koymak amacyla davet eder, çünkü Mehdi yaad dönemdeki insan-

larn üzerinde Allah’n bir delilidir. Bu özellik, kendisinde ortakln

gerçekletii nebilerin derecesidir. Allah öyle der: ‘Basiret üzere ben ve

bana uyanlar Allah'a davet ederiz .'
117

Allah bunu peygamberden bildirir.
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Öyleyse Mehdi peygambere tabidir ve peygamber davetinde yanlma-

d gibi tabileri de yanlmaz. Çünkü tabileri onun izini takip ederler.

Nitekim Hz. Peygamber’in Mehdi’yi nitelerken ‘zimi takip eder ve

yanlmaz’ dedii aktarlmtr. Bu, Allah’a çarmadaki masumiyettir ve

velilerin büyük ksm ve hatta hepsi bu makama ular.

Göz keskinliinin bir hükmü de sahibinin nurani ve ate kaynakl

ruhlar idrak edebilmesidir. Bu esnada ruhlarn bir iradesi olmad gi-

bi surete girmeleri veya zuhur etmeleri de söz konusu olmayabilir. Mi-

sal olarak bn Abbas ve Hz. Aie’nin Cebrail’i görmelerini verebiliriz.

O esnada Cebrail, bu konuda bir bilgisi ya da onlara görünme iradesi

yokken, Hz. Peygamber ile konumaktayd. Hz. Aie ve bn Abbas bu

durumu peygambere bildirmi, fakat onun Cebrail olduunu bilmiyor-

lard. Hz. Peygamber Hz. Aie’ye bn Abbas’a ayr ayr ‘Sen onu gör-

dün mü?’ diye sormu, her ikisi de ‘evet
5
diye cevap verince ‘te o

Cebrail idi’ demitir. Ayn ekilde böyle bir göze sahip insanlar, perde-

lenmek ve görünmemek istediklerinde, gayb adamlarn da idrak eder-

ler. Binaenaleyh böyle bir hal sahibi onlar görür.

Gözün keskinliini bir neticesi de sahibine manalarn

bedenlenmesidir. Böyle bir göz sahibi manalar kendi suretlerinde tanr

ve tereddüt olmakszn bedenlenmi manann hangi mana olduunu

bilir.

VASIL

Aktarm Esnasnda lahi Hitabn Bilinmesi

Aktarm esnasnda ilahi hitabn bilinmesine gelirsek, bu durum,

‘Allah’n bir kimseyle vahiy veya perde ardndan veya peygamber gönder-

meden konumas mümkün deildir
51 18 ayetinde belirtilir. Vahye gelirsek,

vahiy konuma tarznda kalplerine aktarlan bilgidir ve vahiyden belirli

bir konuda bilgi meydana gelir. Söz konusu bilgi konumann içerdii

eydir. Böyle deilse, o ey vahiy veya hitap deildir. Çünkü baz kalp-

lerin sahipleri belirli bir konuda insanlarn nezdinde zorunlu bilgi say-
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lan bir bilgi elde ederler. Bu bilgi bir hitaptan kaynaklanmasa bile, sa-

hih ve doru bilgidir. Biz ise vahiy diye isimlendirilen ilahi hitap hak-

knda konumaktayz. Çünkü Allah vahyin bu tarzn ‘kelam’ diye ad-

landrd. Kelamn bir yönünden ise o kelamn getirdii bilgi elde edilir

ve bilgiyi bulunca kelam ayrt edilir. Allah Teâlâ ‘perde ardndan 5

de-

mitir. Bu ksm -kalbe deil- kulaa aktarlan ilahi hitaptr. Böylece

aktarlan kimse onu alglar ve kendisine bu sözü duyuranm onunla ne-

yi kastettiini anlar. Bazen bu aktarm tecelli suretlerinde onun adna

gerçekleebilir ve ilahi suret ona hitap eder ki söz konusu suret, perde-

nin ta kendisidir. Hitab alan kimse, hitaptan onun gösterdii eyi ö-
renir ve kendisinin bir perde olduunu, konuann perdenin ardndan

konutuunu anlar. lahi tecelli suretini idrak eden herkes, konuann

Allah olduunu bilemez. Öyleyse bu hal sahibinin bakalarndan yegâ-

ne üstünlüü, perde olsa bile o suretin Hakkn tecellisi olduunu bil-

mesidir.

Ayetin devamnda ‘Veya elçi gönderir’ der. Kastedilen bir okuyu-

cu gibi Allah’n kelamn aktardklarnda melein indirdii veya pey-

gamberin bize getirdii vahiydir. Allah okuyan hakknda öyle der:

‘Onu komu edin ki, Allah’n kelamn duysun.’
119 Baka bir ayette ise

‘Sa
tur canibinden ona nida ettik ve onu yakn kldk denilir. Baka bir

ayette
‘

Atete olanlar ve çevresindekiler mübarek oldu
5,21

denilir, insan

veya melek bir bilgi nakleder ve onu ifade ederler ve nefislerinde onu

bulurlarsa, bu ilahi bir söz ve kelam deildir*. Bazen elçi ve suret birlik-

te olabilir ki bu yazmn kendisindedir. Öyleyse kitap bir elçidir ve o

konuan üzerinde perdedir. Böylece getirdiini sana açklar. Fakat bu

durum, bilinen yazldnda gerçeklemez, sadece kendisini yazan harf-

lerle hitap edilmi sözün yazlmas esnasnda gerçekleir. Böyle deilse,

o söz deildir. in özü budur.

O halde lika peygamberler için iken, ilka -baka bir yönden deil-

kelam olmas itibaryla vastalarn ortadan kalkmasyla ilahi habere ait-

tir. Kitabet ise her nerede olursa yazl iaretler demektir. Bunlar, bil-

giden deil, kendilerini yazann sözünden yazlmtr. Bütün bunlar,

bu makam sahibi adna ilahi hitabn yönleridir.

Allah’tan aktarmann bilgisine gelirsek, bu da, Allah’n aktarm ve

vahiy esnasnda konutuu kimseyle ilgilidir. Bu durumda aktaran, laf-
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zî harflerin veya var ettii rakaml harflerin suretlerini meydana geti-

rendir. Suretlerin ruhu ise Allah’n kelamdr, baka bir ey deildir!

Bir bilgiyi aktarrsa, mütercim deildir ve bu durumda velinin öyle

demesi gerekir: ‘Kalbim bana Rabbimden dedi ki..:’ Bazen mütercim

hallerin dillerine tercüman olur ki bu husus bu konuyla deil, halleri

anlamaya dair baka bir hususla ilgilidir. Haller meselesi ekilci âlim-

lerce bilinen bir husustur. Onlar ‘Her ey O'nun hamdini tespih eder
,m

ayetinde belirtilen tespihin hal lisanyla olduunu söylerler. ‘Biz emane-

ti göklere, yere ve dalara arz ettik, onlar kendisini tamaktan saknd1123

ayetini de böyle yorumlayarak korku ve direnmeyi -gerçek deil- hal

saymlardr. Göklerden ve yerden aktarrken ‘Onlar ‘isteyerek geldik’

dediler'
12*

ayetindeki sözün bir hitap deil, hal sözü olduunu söyle-

milerdir. Bütün bunlar, yanltr ve ayetlerde kastedilen mana deil-

dir. Gerçek mana, keif ehlinin kendisini idrak ettii ekilde, zahiri

üzere anlalmakla ortaya çkar. Onlar varlklardan aktardklarnda, on-

larn hal dillerinden deil, kendilerine hitap ettikleri eyi aktarrlar.

Varlklar konusayd, böyle diyeceklerdi.

Bu söz sahipleri iki ksma ayrlr: Bir ksm ‘bu ve benzeri sözlerin

gerçek söz ve konuma olduunu kabul edersek, Allah’n konuanlarda

bir hayat yaratm olmas gerekir ve bu durumda konumann gerçek

olmas mümkün olabilir’ derler. Allah’n onlarda hayat yaratmas

mümkündür. Fakat bu konuda mümkün gördüümüz ekilde bir du-

rumun gerçekleip gerçeklemediini bilmiyoruz. Ya da bu konuma
bir hal dili konumasdr. Bu görüü benimseyenlere gelirsek, gerçekte

böyle olmutur. Çünkü Allah’n dndaki her ey gerçekte konuandr.

Öyleyse keif ve vecd ehli için, bu gerçee ramen, hallerden söz et-

menin anlam yoktur. Dier ksm ise filozoflardr. Onlar ‘Ayette ge-

çen konuma bir halidir ve böyle olmaldr, çünkü canszn canlanmas

mümkün deildir’ demilerdir. Bu söz, eh kesif bir perdeyle perdelen-

mi sözdür. Binaenaleyh ilahi bir sözden aktarrken âlemde ancak mü-

tercim olan vardr!

Emrin valileri adna mertebelerin belirlenmesine gelirsek, bu ko-

nu, her mertehenin yaratl gayesini tekil eden maslahatlarn bilinme-

siyle ilgilidir. Bu bilgi sahibi vali yapmak istedii ahsn nefsine bakar

ve onunla mertebe arasnda bir terazi koyar. Terazide mertebenin kefe-
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si ar basmadan, denge halini görürse o kiiyi vali yapar. Valinin kefe-

si mertebeye ar gelirse, bu durum valiye bir zarar vermez. Mertebe-

nin kefesi validen ar gelirse, onu vali atamaz. Çünkü vali üstün gel-

mesini salayacak bilgide nakstr. Böyle bir durumda vali hiç kukusuz

zalim olur ve valilerin zulüm yapmasnn asl nedeni de (valilik merte-

besindeki) bu yetersizlik ve eksikliktir. Bize göre, yöneticinin bilgisinin

hükmünden vazgeçmesi mümkün deildir; ekilci âlimlere göre ise

mümkündür. Bize göre de böyle bir ey mümkün olsa bile, varlkta

böyle bir durum gerçeklememitir. Bu husus, çetin bir konudur. (Bil-

gisi ve bilgi amel ilikisine atfla) Bu nedenle Mehdi yeryüzünü daha

önce hakszlk ve zulüm ile dolmuken adalet ve iyilikle doldurur.

Çünkü bize göre bilgi ameli gerektirir ve amel kaçnlmazdr. Böyle

olmayan bir bilgi görünüte bilgi olsa bile bilgi deildir.

Mertebeler üç tanedir ve bunlar hakimin hükmünün kendilerine

iledii mertebelerdir. Bu mertebeler, kan, mal ve rzlardr. Her mer-

tebenin talep ettii meru ilahi hüküm bilinir ve insanlara baklr. Her

mertebenin talep ettii meru ilahi hüküm örenilir ve insanlara bak-

lr: Bu mertebenin gereklerini kendinde toplayan birini görünce, top-

layann mizacna bakar. Onu bilgiyle tasarruf ederken görürse, akll

olduunu anlar ve onu vali olarak görevlendirir. Söz konusu kiinin

bilgisine kar hüküm verip bilgisinin ehvet ve arzusunun otoritesi al-

tnda ezilmi olduunu görürse, (mertebenin gerektirdii) hükmü bil-

se bile onu vali atamaz. Bir hükümdar kendisiyle oturup kalkan görü

sahibi ve doru düünceli birisiyle istiare etmi ve ona öyle demi:

nsanlarn ilerini görmeye en uygun kimse kimdir? Adam öyle der:

‘nsanlarn ilerini yürütmek üzere akll birini görevlendir. Akll insan

kendisi için hakszlktan uzak durur. Bilgili olursa, bildiine göre hü-

küm verir. Bir meseleyi bilmezse, hüküm vermez ve o konudaki erî-

ilahi hükmün ne olduunu bilene sormas gerektiini akl ona icbar

eder. Onu örenince, örendiine göre hüküm verir. te akln yarar

budur.’ Dine ve ekilci bilgiye dayananlarn çou, ehvetlerinin hükmü

alnndadr. Akll insan ise öyle deildir, çünkü akl faziletlerde srarl-

dr. Akl sahibini gerekli olmayan hususta tasarruftan alkoyar. Bu ne-

denle akl, ba anlamndaki
c

ikaP kelimesinden türetilmitir.
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Gazaptaki rahmete gelirsek, bu durum, meru hadlerde ve tazir

cezasnda geçerlidir. Bu ikisinin dndaki gazapta rahmetten bir ey

bulunmaz. Bu nedenle Ebu Yezid el-Bestami ‘Benim cezalandrmam

daha iddetlidir’ demitir. O bu sözünü hafz ‘Rabbinin cezalandrmas

iddetlidir
,ns

ayetini okurken söylemiti. nsan kendisi için öfkelendi-

inde, bu öfke herhangi bir ekilde rahmet içermez. Allah adna Öfke-

lendiinde onun öfkesi Allah’n öfkesidir. Allah’m öfkesi, ilahi rahme-

tin kendisine katmasndan yoksun deildir. Allah’n dünyadaki gazab

(günahkârlar için) koyduu had ve tazir cezalarnda tezahür ederken

ahiretteki cezas cehenneme gireceklere verecei cezalarla ilgilidir.

Ahiretteki gazap olsa bile, dünyada ve ahirette kendisine karan ‘rah-

met’ nedeniyle bir temizleme demektir. Çünkü rahmet varlkta gazab

geçtii gibi bütün varl içermi ve her eyi kuatmür. Varla gazap

geldiinde, rahmet zaten vard ve onu geçmiti. Öyleyse onun var ol-

mas da zorunludur. Rahmet ile birlikte gazabn ilikisi, süt ile ona ka-

ran suyun ilikisi gibidir. Böyle bir durumda süt sudan ayramayaca-

gibi gazap da rahmetten ayrlmaz ve saflamaz. Bununla birlikte

rahmet mahallin gerçek sahibi olduu için gazap üzerinde hüküm sa-

hibidir. Bu nedenle Allah’n gazap edilen üzerindeki gazab bir sürede

biterken rahmeti sona ermez. Bu Mehdi sadece Allah adna gazap eder.

Kendi arzusu ve gayesine aykrlk nedeniyle öfkelenen insann aksine.

Mehdi Allah’n belirlemi olduu hadleri uyguladktan suma arlk öf-

kesinde haddi amaz. Allah adna öfkelenen böyle bir insann zalim ve

haksz olmas mümkün deildir, böyle bir insan ancak adil ve hikmedi

olabilir. Bu makamda bulunmay iddia eden insann alameti udur: Al-

lah adna öfkelenip o esnada hakim olduunda ve Allah’n hükmünü

suçluya tatbik ettiinde, cezann uygulanmasndan sonra o kiiye kar
içinde öfke kalmaz. Belki de cezann uygulanmasndan sonra ona do-

ru kalkar, içtenlikle kendisine sarlarak öyle der: ‘Seni temizlemi olan

Allah’a hamd olsun.’ Sonra ona sevgi ve mutluluunu izhar eder. Belki

bunun ardndan kendisine ihsanda bulunur. te bir insann böyle bir

makamda olduunun ölçütü budur: Ceza tatbik edilmi insana kar
bütünüyle merhamet dolar.

Ben bu hali Marib ehirlerinden birisinde bir hakimde görmü-

tüm. Sözünü ettiim kii kendisine Ebu brahim b. Yamur denilen

Sebtc’li bir kadyd. O bizimle birlikte eyhimiz Ebu Eyyub el-
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Ensari’nin zürriyetinden olan Ebu’l-Hüseyin b. Sai’den hadis dinler-

di. Ayrca Ebu’s-Sabr Eyyub el-Fehri, Ebu Muhammed b. Abdullah el-

Hicri’den Sebte’de kadlk zamannda hadis okurdu. O hiçbir zaman

sema’a binekli gelmez, insanlarn arasndan yürüyerek gelirdi. ki adam

hasmlap kendisine müracaat ettiklerinde, onlarn yannda durur, ara-

larn bulurdu. Derin zekâ sahibi, uzunca düünen ve çokça zikreden

birisiydi. Tek bana iki kabilenin arasn bulabilir, iki kabile onun be-

reketiyle barrd.

Kad, Allah’n hakkn aldktan sonra ceza tatbik edilene kar için-

de öfke bulunursa, böyle bir öfke nefsin ve tabiatn öfkesidir. Baka bir

ifadeyle cezalandrlan hakknda içindeki bir nedenden kaynaklanan öf-

kedir, yoksa öyle bir öfke, Allah adna olan bir öfke deildir ve bu ne-

denle Allah ona sevap vermez. Çünkü bu öfkede insan Allah’m hakkn

gözetmi deildir. Bu durum ‘Haberlerinizi ortaya çkartrz (iptila)’
126

ayetinde geçer. Öncelikle onlarn snanmas (iptila), yükümlü olduklar

ilerledir. Amellerini yaptklarnda ise bu kez amelleri snanr: Acaba

onlar Hakkn hitab nedeniyle mi, yoksa baka nedenle mi yaplmtr?

Bu durum V gün srlar ortaya çkar"
27

ayetinde belirtilir. Keif ehline

göre, bu iin ölçüsü budur. Dolaysyla hakim hadleri uygularken,

kendini gözetmekten vc murakabe etmeden habersiz kalmamaldr.

Böylcce nefislere ait olan bedbahdktan uzak kalmaldr. Bunun için

öfkeliyken hüküm vermek yasaklanmtr. Haddi uygulamak üzere

muhakeme edilenin aleyhine hüküm vermese bile öfke annda hüküm

vermemelidir. Bu hüküm nedeniyle içinde bir rahatlama bulursa, ha-

kim bilir ki, hükmü Allah rzas için vermemitir. Allah katnda böyle

bir hakime ulaacak hayr yoktur. Hakim haddin uygulanmasndan se-

vinirse, bunun yegâne nedeni, o kiiden ahirette cezann dümesine

haddin uygulanmasnn yol açacak olmasdr. Böyle bir nedenle sevin-

menise, hakim maluldür. Meru hükümler hususunda bana göre

özellikle zinadan daha çetini yoktur. Zani’ye had cezas uygulansa bile,

cezann ardndan kullarn haklar nedeniyle sorgulanacan bilirim.

Bilmelisin ki, hakim (devlet bakan) dndakilere Allah haddi uy-

gulama izni vermemi ve bu nedenle bakasnda hadler aldnda öf-

kenin bulunmas uygun deildir. Hadleri uygulamak (bunun için öfke-

lenmek) özellikle hakimler için ve hakim olmas yönüyle Allah pey-
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gamberi için olabilir. Peygamber hakim deil de teblici olursa, onda

davetini reddeden kimseye kar gazap bulunmaz, çünkü kendisine

böyle bir yetki verilmemitir. nsanlar hidayete ulatrmak onun göre-

vi deildir. Çünkü Allah Teâlâ bu konuda peygamberine ‘Senin görevin

sadece teblidir
,l2S

buyurur. O da tebliini yapmtr. Allah ise diledii-

ne duyurmu, dilediini sar brakmtr. Onlar, yani nebiler, insanla-

rn en aklllardr. Davetçiye Allah’n tebliini duymaktan sar brak-

t kimse kefolunsa, bu nedenle halinde bir deime olmazd. Bir in-

san sara yüksek sesle barp nidasn duymadn bilirse, ona kar
öfke duymaz ve onu mazur sayar. Peygamber hakim ise, Allah’n onun

için belirledii hükme göre, hüküm ortaya çkar. Bu, yeryüzünde vali

olan herkesin muhtaç olduu kymedi bir bilgidir.

Mülkün muhtaç olduu rzklara gelirsek, bu konudaki bilgi, onun

âlemdeki snflar bilmesi demektir. Bu snflar iki tanedir. ‘Âlem5

der-

ken imamn hükmünün iledii kimseleri kastetmekteyim. Bu iki k-

sm, suretler âlemi ile bu suretleri hareket ve duraanlkta yöneten ne-

fislerdir. Bu ikisinin dndakiler üzerinde bir hükmü yoktur. Bunun

istisnas kendi iradesiyle hükmü altna girenlerdir. Misal olarak cinler

âlemini verebiliriz. Nurani âleme gelirsek, onlar beeri âlemin yöneti-

minin dndadr ve onlardan her biri Rabbinin kendisine belirledii

makamdadr ve Rabbinin emriyle iner. Meleklerden birisini indirmek

isteyen kimse, bu hususta Rabbine yönelir ve Rabbi melee emreder

ve o kiinin dileini yerine getirmek üzere inme izni verir. Ya da kulun

dilei olmakszn, kendiliinden melei ona indirir. Meleklerin içinden

seyahat edenlere gelirsek, onlarn ‘belli’ makamlar, zikir meclislerini

aramak üzere seyahat etmelerinden ibarettir. Zikir ehlini bulunca -ki

onlar Kuran okuyan Kuran ehlidir- onlara Kuran’n dnda bir ey
okunmaz. Böyle bir meclis bulmayp Allah’ zikreden -Kuran okuma-

yan- bir cemaat bulduklarnda, onlarn yanlarna oturur ve birbirlerine

nida ederek ‘gelin, istediiniz buradadr’ derler. Meleklerin sayesinde

yaadklar ve hayatlarnn kendisine bal olduu nzklar budur.

imam bu durumu bildii için, gece ve gündüz Allah’n ayetlerini oku-

yan bir cemaati görevlendirir.

Marip ehirlerinden biri olan Fas’taydk. Allah’n rzasna nail

olmulara uyarak, bu yolu tutmutuk. Onlar da bizi dinliyor ve itaat
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ediyordu. Bir anda onlar yitirdik ve kendilerini yitirdiimiz için bu

halis ameli yitirdik. Bu, rzklarn en ereflisi ve en üstünüydü. Gdalar

bilgi olan o ruhlar yitirmitik. Gördük ki bir ilkeden dolay bir ey or-

taya koyuyoruz ve o ilke o ruhani snfn gayesidir. O gaye Kuran’dr.

Bunun üzerine bütün meclislerimde konutuum, eserlerimde yazdk-

larm Kuran mertebesinden olmutur. Onun hâzinelerinden bana anla-

y anahtarlar ve ondan destek verildi. Bu sayede Kuran’n dna çk-

madk. Çünkü bize ikram edilen ey, ikram edilebilecek en üst eydi.

Onun deerini ancak ‘tadan’ bilebilecei gibi mertebesini nefsinden

‘hal’ olarak müahede edip Hakkn srrnda konutuu kimse bilebilir.-

Hakkn insanla srrnda konumas, vastalar kaldrp kuluyla konuan

bizzat kendisi olunca gerçekleir. Böyle bir durumda O’nun kelamna

senin anlayn elik eder. Böylelikle O’nun konumas senin anlamann

ta kendisi olur ve burada bir gecikme söz konusu deildir. Arada bir

gecikme olursa, böyle bir konuma Haklan (srrnda) kuluyla konu-

mas deildir. Böyle bir hali tecrübe etmeyen kimse, Allah’n kullaryla

konumas hakknda bilgiye sahip deildir. Allah kuluyla peygamberin

veya âlemden dilei birisinin dili gibi ‘surî perde’ vastasyla konuursa,

bazen anlama bu söze elik ederken bazen bir gecikme olabilir. te
(dorudan ve dolayl) iki konuma arasndaki fark budur.

Maddi rzklara gelirsek, mam’n bu konuda sadece Allah’n baki-

yesinde hükmü vardr. Bu bakiyenin dndaki eylerden yiyen kimse,

söz konusu adil mam’n elinden yemez. Müminler hakknda ‘Allah

rzk’ diye isimlendirilen ey sadece Allah’n bakiyesi demlendir ve

âlemdeki her rzk Allah’n bakiyesindendir. Baki olmayan ksma gelir-

sek, bu iki arasnda fark vardr. öyle ki; Alemdeki bütün mallarn ya

belli bir sahibi vardr veya bir sahibi yoktur. Maln sahibi varsa, bu mal

o ahs için Allah’n bakiyesindendir. Belli bir sahibi yoksa, o mal bü-

tün müslümanlara aittir. Allah bu imam vekil olarak görevlendirir ve

imam kiiler için bu mal korur. te bu mal, sahipli mala ilave olan Al-

lah’n bakiyesindendir. Binaenaleyh Allah’n bakiyesinin anlamn ö-
renirsen, bilirsin ki âlemdeki her rzk Allah’n bakiyesidir. Buna göre

Zeyd’in mal onun adna Allah’n bakiyesidir, çünkü Allah ona -

kendisinin izni olmakszn- Ömer’in malnda tasarrufu yasaklamtr.

Ömer’in mal da kendisi için Allah’n bakiyesidir ve ona da -izni ol-

makszn- Zeyd’in malnda tasarruf izni vermemitir. Öyleyse âlemdeki
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her rzk Allah’n bakiyesidir. mam bu konuda Allah’n hakknda in-

dirdii hüküm miktarnca hüküm verir.

O halde insanlar iki haldedir: Birincisi zorunlu, dieri zorunlu

olmama halidir. Zorunluluk hali ihtiyaç ölçüünce ihtiyaç duyulan

miktar mubah yapar ve yasa düürür. htiyac giderdiinde ise ya-

saklama geri döner. Zorda kalan insan baka birisinin mülkünde tasar-

rufta bulunursa, bir görüe göre tazmin etmek üzere, bir görüe göre

tazmin etmeden onu kullanr. Kulland mal tazmin etmek gerektii-

ni söyleyene göre, imkân bulursa mal sahibine öder; imkân bulamaz-

sa, vaktin imam hâzineden onun kulland miktar öder. Zorda kalan

insann yararland maln sahibi yoksa veya Allah’tan gelen mudak bir

vekâlede mam’a ait maldan kullanrsa, ne tazmin etmesi gerekir ne de

baka bir ekilde yükümlülüü olabilir. Vaktin imamnn mudaka bil-

mesi gereken zorunlu bilgilerden biri budur. Öyleyse herhangi bir yü-

kümlü meru yoldan ancak Allah’n bakiyesinde tasarrufta bulunmu-

tur.
*
Allah’n bakiyesi sizin için daha hayrldr, iman elmi iseniz .’

129
Bu,

ferî bir hükümdür ve bu konuda asl olan, Allah’n yeryüzünde bulu-

nan her eyi bizim için yaratm olmas, sonra bir ksmn yasaklam,

bir ksmn brakmtr (bakiye). Allah brakt ksm ‘bakiye’ diye

isimlendirmiken yasaklad ksm ‘haram’ diye isimlendirmirir. Ba-
ka bir ifadeyle yasaklama söz konusuysa -çünkü asl olan herhangi bir

ey hakknda hüküm vermeden durmaktr- Allah yükümlüye bir hal

veya zaman veya mekân itibaryla o hususta fiili ve tasarrufu yasakla-

mtr. Allah’n çekimser kaldmz husustaki hükmü gelince, âri’nin

bildirdii hükme göre hareket ederiz. Bu meseleyi bilen kimse, azk-

larda nasl tasarruf edebileceini de örenir.

Imam’n gerek duyduu bilgilerden birisi olan ‘ilerin birbirine

girmesini bilmeye’ gelirsek, bu durum c
Geceyi gündüze gündüzü geceye

sokar
' 130

ayetinin anlamdr. Giren erkek girilen diidir. Her nerede or-

taya çkarsa çksn, bu hüküm kendisine elik eder. Bu balamda bilgi-

lerde erkek olan nazari/reorik bilgiyken duyuda hayvani ve nebati ni-

kâhtr. Bunlardan birisi (erkek ve dii) tek bana amaçlanm deildir;

aksine kendisi ve neticesi için birlikte amaçlanmtr. Birbirine girme

ve kaynama olmasayd, çift ortaya çkmazd. Bu duam, bütün ameli

ve ilmi sanatlara yaylm genel bir durumdur.
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mam bu durumu bildiinde, verdii hükümlerde kuku bulun-

maz. Mana ve mahsuslarda (duyulurlar) olmak üzere, âleme konulan

ölçü budur. Akll insan, her iki âlemde, hatta tasarrufta bulunduu

her eyde bir teraziyle tasarruf eder. ndirilmi vahiyle hüküm veren

peygamber vb. kimseler ise, birbirine girmenin dnda kalmazlar, çün-

kü Allah onlar kendilerine aktard kullar baklandaki hükmünün

mahalli yaparak öyle buyurdu: ‘

Cebrail onu indirir.’
131 Baka bir ayette

‘Melekler emrinden bir ruh ile kullarndan diledikleri üzerine iner’
132

bu-

yurur. Âlemde peygamberden ortaya çkar her hüküm -naslar hakkn

-

daki veya kyasla hüküm verenlerde deil- manevi bir nikâh ile ortaya

çkar. Öyleyse mam, Hakkn indirdii vahiyle meydana gelen hüküm-

le kyas yoluyla ortaya çkan ayrt etmelidir. Mehdi’nin bu konuda,

yani hüküm vermek üzere kyas örenmesi, ondan uzaklamak amac

tar. Mehdi melein Allah katndan kendisine getirdii ilhama göre

hüküm verebilir vc Allah hükmünü dorultmak üzere melei gönder-

mitir. Bu, Muhammedi-hakiki eriattr. Baka bir ifadeyle Hz. Mu-

hammed yayor olsa ve bir hadise kendisine havale edilseydi, mam’n
verdii gibi hüküm verirdi. Allah, mam Mehdi’ye verdii hükmün

Muhammedi eriat olduunu bildirir ve Allah’n ihsan ettii naslar var

iken kyas ona yasaklar. Bu nedenle Hz. Peygamber Mehdi’nin özelli-

inden söz ederken, ‘zimi takip eder ve yanlmaz’ demiti. Buradan

onun -uyulan deil- uyan olduunu anladk.

Mehdi masumdur ve verdii hükümde masumiyetinin yegâne an-

lam hata etmemesidir. Çünkü verdii hüküm peygamberin hükmüdür

ve ona yanllk nispet edilemez. Çünkü peygamber ‘Arzusundan ko-

numaz, sadece vahyi söyler.’
133 Nitekim Hz. Peygamberin kendisinde

bulunduu bir yerde kyas yapmak da caiz deildir. Keif ehlinin nez-

dinde peygamber mevcuttur ve onlar hükmü peygamberden alr. Bu

nedenle sadk fakir, bir mezhebe bal deildir ve gördüü peygambe-

re uyar! Peygamber ise inen vahye uyar. Böylece sadk ariflerin kalple-

rine hadiselerin hükmünün bilgisi Allah’tan iner. Allah onlara söz ko-

nusu hükmün peygamberin getirdii hüküm olduunu bildirir. ekilci

bilginlerin ise böyle bir mertebesi yoktur, çünkü onlar makam sevgisi,

bakanlk duygusu Allah’n kullarnn önüne geçme ve sradan insanla-

rn onlara muhtaç olduunu görme arzusu kaplamtr. Onlar kendile-

rini felaha çkartamadklar gibi onlara uyarak da kurtulua çklmaz.
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Kadlk, ahitlik, nuhtesiplik, müderrislik görevlerine talip olan zama-

ne fakihlerinin durumu budur. Onlarn içinde dinin hükümlerine ria-

yet edenler, cübbelerinin eteklerini toplayarak insanlar çekingen bir

halde çaktrmadan gözlerler, onlar gören insan zikrettiklerini zannet-

sin diye dillerini sürekli oynatrlar. Konuurken anlalmaz kelimeler

kullanrlar ve laf dolandrrlar ve kendilerini beenme duygusu onlara

hakimdir. Kalpleri ise kurtlarn kalbi gibi (hrsla doludur). Allah böyle

insanlara bakmaz. Onlarn içinden eytann arkada olanlarn deil,

dindarlarn hali böyledir! Allah’n böyle insanlara hiçbir ihtiyac yok-

tur. Onlar insanlar için yumuak ve nazik bir üslup taknrlar. Gerçekte

onlar açkln kardeleri, gizliliin dümanlardr. Allah onlara döner

ve alnlarndan tutarak kendilerini mutlulua ulatrr.

mam Mehdi ortaya çktnda onun yegâne açk düman fakih-

lerdir, çünkü Mehdi’den sonra onlarn bakanl kalmayaca gibi s-

radan insanlardan da ayrlmazlar. Ayrca pek az dnda, onlarn hü-

kümler hakknda da bir bilgileri kalmaz ve mam’n varlyla birlikte

hükümlere dair görü ayrlklar âlemden kalkar. Klç Mehdi’nin elin-

de olmasayd, fakihler onun öldürülme fetvas verirlerdi. Fakat Allah

Mehdi’yi klç ve kerem özelliiyle izhar etmitir. Böylece fakihler on-

dan hem beklenti içine girerler ve hem de korkarlar ve inanmadklar

halde hükmünü kabul ederler, hatta kabul ettikleri hükmün zddu iç-

lerinde saklarlar. Nitekim Hanefi vc afilcr haklarnda görü ayrlna
dütükleri hususta böyle yaparlar. Onlarn Acem ehirlerinde muhalif

mezhep mensuplarn öldürdükleri, aralarndaki çatmalarda pek çok

insann öldüü ve Ramazan aynda savata güçlü olabilmek için orucu

bozduklar aktarlmtr. Böyle kimseler söz konusu olunca, Mehdi

mam klçla onlar ezmeyecek olsayd, onu dinlemez ve zahirde bile

kendisine itaat etmezlerdi. Nitekim onlar kalpleriyle Mehdi’ye itaat

etmezler; aksine mezheplerinin dndaki bir hükümle onlar hakknda

hüküm verince Mehdi’nin bu hükümde delalet içinde olduunu iddia

ederlerdi. Onlar içtihat ehlinin devrinin geride kaldna inanrlar. On-

lara göre âlemde miiçtehit yoktur ve Allah onlarn imamlarndan sonra

içtihat derecesine ulaacak kimse yaratmad. erî hükümleri Allah’n

bildirmesiyle bildiini söyleyenler ise onlara göre hayal gücü bozulmu

bir delidir ve böyle birine bakmazlar. Mal ve otorite sahibi olursa, za-
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hirde malna duyduklar tamahkârlklar nedeniyle veya otoritesinden

korkarak ona boyun eerler; içleri ise böyle insanlar inkâr eder.

nsanlarn ihtiyaçlarn karlamada ar gitme ve cömert davran-

maya gelirsek, bu da, bütün insanlarn olmasa da bilhassa mam’n gö-

revidir. Çünkü Allah onu halkn önüne onlarn maslahatlar için çal-

sn diye imam olarak koymutur. nsanlar için çalmann neticeleri

deerlidir. Hz. Musa hikâyesinde imam için örnekler vardr. Hz. Musa

ailesine ate bulmak amacyla yürümütü. Aile o atele snacak, tabii

olarak atele karlanacak ihtiyaçlarn karlayacaklard. Hz. Musa ate

aramaya giderken, bana gelecek ey hakknda bilgiye sahip deildi.

Aile için ate aramann neticesi Hz. Musa’ya Rabbinin kelamn izhar

etmi, Allah onun ihtiyac vesilesiyle kendisiyle konumutu. Görünü-

te ateti o ve Allah bu ii onun aklna getirmemiti. Bundan daha bü-

yük ne olabilir kir Hz. Musa için vahiy, ailesinin ihtiyaçlarn karla-

mak üzere çalrken gerçeklemi, Allah ailesinin ihtiyaçlarn karla-

mada bulunan fazileti ve erdemi kendisine öretmi, Musa’nn da onla-

rn hakkn yerine getirmek üzere hrs artmtr. Bu durum, aile için

çalmann Allah katndaki deerini gösteren bir uyardr, çünkü onlar

her durumda Allah’n kullardr ve bu görev onlara yüklenmitir. Allah

öyle der:
‘
Erkekler kadnlar üzerinde derece sahibidir .’

1*4
Böylece kendi-

sini öldürmek isteyen dümanlarndan kaçmas, Hz. Musa’ya hüküm

ve peygamberlik rütbesi kazandrmt. Hz. Musa’dan haber verirken

Allah öyle der:
‘

Sizden korkunca kaçtm, Rabbim de bana hüküm verdi ve

beni nebilerden yapt.’
155

Öyleyse aile için çalmak ve onlarn ihtiyaçla-

rn yerine getirmek, Hz. Musa’ya Allah’n kelamn kazandrmt bu-

nun hepsi, hiç kukusuz, çalmak demekti. Çünkü kaçan insan kaçar-

ken hayvani bir özellik izhar ederek kurtulma arzusuyla dümanlardan

kaçar. Bunun yan sra nefs-i natka’mn tedbir ve mülkünü baki klmak

ister. Hz. Musa hayvani nefsiyle kaçarken, bedeni yöneten nefs-i natka

uruna çalmt. Bütün adil imamlar, kendi adlarna deil, bakalar

uruna çalmak üzere hareket ederler. Bir hükümdar halkn ve onla-

rn muhtaç olduu ileri brakp baka bir ile megul görürsen, bilme-

lisin ki, hükümdarlk mertebesi bu davranyla o kiiyi görevden alm
demektir. Böyle bir hükümdar ile sradan halk arasnda herhangi bir

fark yoktur!
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Ömer b. Abdülaziz hilafet göreviyle görevlendirildiinde, insanla-

rn ihtiyaçlarn karlamaktan yorulmu bir halde dinlenmek üzere

kuluk uykusuna yatmt. Bu esnada yanna giren olu ona öyle de-

mi: ‘Müminlerin emiri! Sen dinleniyorsun, muhtaçlar senin kapmda!

Rahatlk isteyen insanlarn ilerini deruhte edemez.’ Bunun üzerine

Ömer alayarak, ‘Zürriyetimden beni ikaz ederek Hakka davet eden ve

bu hususta bana yardm eden birini çkartan Allah’a hamd olsun’ demi

ve istirahat brakarak insanlarn ilerine dönmütür.

Hzr da böyleydi. Onun ad Belya b. Melkan b. Fali b. abir b.

Salih b. Erfahet b. Sam b Nuh’tu. Bir ordudayd. Komutan, su bula-

mayan orduya su getirmek üzere kendisini göndermi, Hzr ab- haya-

ta ulam, ondan içmi ve günümüze kadar yaamt. Hâlbuki Hzr
Allah’n o sudan içene tahsis ettii hayat bilmiyordu. Ben Hzr ile

biliyc’dc karlamtm, bana eyhlere teslimiyeti ve kendileriyle tar-

nmamay tavsiye etmiti. O gün bir eyhle bir konuda tartm, ey-

hin huzurundan çktmda Huneyye kavsinde Hzr ile karlatm.

Bana öyle dedi: ‘eyhin dediini kabul et.’ Ben de eyhin huzuruna

girdim. Ben konumaya balamadan bana öyle dedi: ‘Muhammedi

Benimle tarttn her konuda Hzr’n eyhlere teslim olman tavsiye

etmesine mi muhtaçsn?’ ‘Efendim! Bana tavsiyede bulunan Hzr
myd?’ diye sorunca, p da ‘Evet’ dedi. Ren de öyle dedim: ‘Allah’a

hamd olsun. te bu bir faydadr. Bununla birlikte dorusu benim size

söyledigimdir.’ Aradan bir müddet geçtikten sonra, eyhin huzunna

girdiimde tarttmz konuda benim görüüme döndüünü gör-

düm. Bana öyle dedi: ‘Be hatalymm, hakl endin.’ Ben de dedim

ki: ‘imdi Hzr’n bana teslimiyeti tavsiye ettiini anladm. Çünkü ba-

na senin doru söylediini söylememiti. Fakat tarttmz konu sana

itiraz etmemi gerektirecek bir mesele deüdi. Çünkü konu hakknda

susulmas haram olan meru bir hüküm deildi.’ Allah’a ükrettim ve

eyhe hakikati gösterdii için eyh adna da sevindim. te Allah’n su-

yu içine ihsan ettii hayat budur. Hzr arkadalarna dönerek bu suyu

onlara söylemi, bütün insanlar kendinden içmek üzere su pnarna

komu. Allah ise gözlerini perdelemi, suya ulaamamlard. te ba-

kas için çalmann Hzr’a kazandrd buydu. Allah yolunda dost ve

düman olan, O’nun uruna seven ve nefret edenler de bu kapsama gi-

rer. Allah öyle der:
‘
Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir grubun Al-
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lah’a ve peygamberine kar taknlk edenler babalan kardeleri, airetleri

ve çocuklar bile olsa onlar sevdiklerini göremezsin. Onlar Allah’n kalple-

rine iman yazd ve kendinden bir ruh ile destekledii kimselerdir .’
136

Kimse onlarn Allah katndaki menzilini bilemez. Onlarn bütün hare-

ket ve durmalar, kendileri için deil, Allah adnadr. Onlar, doalar-

nn gerektirdii eye kar Allah’n mertebesini üstün tutarlar.

Bilhassa belirli bir sürede âlemde muhtaç olduu gaybn bilgisine

gelirsek, bu da dokuzuncu meseledir. Bu dokuz meselenin dnda
mam’m imamln yaparken muhtaç olabilecei bir bilgi yoktur. öy-

le ki: Allah Teâlâ kendinden haber verirken ‘Her gün bir itedir/e’n
U7

buyurur. Ayette geçen e’n âlemin o gün içinde bulunduu durumdur.

Bilindii üzere, e’n varlkta zuhur edince, onu gören herkesçe bilindi-

i de anlalr. Bu konuyla ilgili olarak mam, varlkta gerçeklemczdcn

önce Hakkn bir e’ndc meydana getirecei ileri ve iradesini Hakkn

bildirmesiyle bilir ve bir e’nin gerçeklemesinden önceki günde onu

örenir. Söz konusu i ve e’n halknn menfaatine ise, bu nedenle Al-

lah’a ükreder ve ondan geri durur. Genel bir belann inmesi veya belli

ahslara inecek özel bir bela nedeniyle e’nde ceza bulunursa, onlar

için Allah’a dua eder, efaatçi olur ve O’na yakarr. Bunun neticesinde

Allah rahmeti ve ihsanyla belay onlardan uzaklatrarak mam’n dua

ve isteine karlk verir. Boylere Allah mensuplarna ulamavdan önce

mam’ o belaya muttali klar. Sonra Allah, bu e’nler içinde ahslar-

dan meydana gelen hadiselere ve olaylara mam’ muttali klar ve ahs-

lan hilyeleriyle kendisine tantr. Öyle ki, kendilerini görünce, onlarn

gördüü kiinin ayn olduundan kuku duymaz. Sonra Allah’n Pey-

gamberine hüküm vermesini emrettii ekilde o hadiseye dair meru

hükmü Imam’a öretir ve o da söz konusu hükme göre hüküm verir

ve yanlmaz.

Allah baz hadiseler hakknda hükmü ona bildirmez ve onun bir

kefi de olmazsa, mam’m yapaca i o meseleyi mubah hükmüne

katmaktr. mam ilahi bir bildirme olmad sürece eriatn bir konu-

daki hükmünün mubahlk olduunu bilmelidir. Çünkü mam dinde

kyas ve kendi görüünü kullanmak (hatasndan) korunmutur. Pey-

gamber olmayann kyas yapmas, Allah’n dini üzerinde bilmedii bir

hususta hüküm, vermek demektir. Çünkü kyas illetin süreklilii de-
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mektir. Ne bileceksin ki? Belki Allah bir illetin sürekliliini irade et-

memitir. Bunu irade etmi olsayd, peygamberinin diliyle onu açklar

ve sürekliliini emrederdi. Bu durum, eriat bir hüküm hakkndaki ille-

te dair nas beyan etmesi durumunda böyledir. Hal böyleyken, fakihin

kendi bana ve kendi düüncesiyle eriatn belli bir nasla zikretmedii

bir illet zikretmeden çkartt illet hakknda ne düünülebilir? Fakih o

hükmü çkarttktan sonra kendisini genelletirir. Böyle bir davran,

Allah’n hakknda izin vermedii ekilde, belirli bir hususta zorlamal

hüküm vermedir. Bu durum Mehdi’yi Allah’n dini hakknda kyas

kullanmaktan engeller. Bilir ki, peygamberin maksad ümmetin yü-

kümlülüünü hafifletmektir. Hz. Peygamber ‘Size verdiim eyle beni

brakn’ der, hükümler artar korkusuyla dinde soru sorulmasn naho

karlard. Öyleyse mam’m nihayette yapaca i, hakknda susulmu

olan ve belli bir hükmü bilmedii konuda asla göre hüküm vermektir

(asl olan mubahlktr). Allah’n keif ve bildirim yoluyla kendisine ö-

rettii her hüküm, o konuda Muhammedi eriatn hükmüdür. Allah

onu bir vakit mubahn mubah ve son olduunun bilgisine ulatrr. Al-

lah halknn maslahatnn bulunduu her eyi -srf kendisinden istesin

diye- ona öretirken halkna ulamasn diledii her bozukluun ve fe-

sad da kendisine öretir ki, onun kalkmas için Allah’a dua etsin.

Çünkü bu bir cezadr. Allah,
‘Karada ve denizde insanlarn yaptklar ne-

deniyle fesat çkt ki, yaptklarnn bir ksmn tatsnlar, belki dönerler
’158

buyurur. Mehdi bir rahmet olduu gibi Allah’n peygamberi de rah-

mettir. Allah, ‘Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik
,m

buyurur.

Mehdi peygamberin izini takip eder ve yanlmaz. Öyleyse onun da

rahmet olmas gerekir! Hz. Peygamber yaralandnda öyle dua et-

mekteydi: ‘Allah’m! Kavmime hidayet et, onlar bilmiyor.
5

Böylece

Hz. Peygamber insanlar için Rabbine mazeret sunuyordu. O bir beer

olduunu ve beeriyet hükümlerin bazen kendisine baskn geldiini

bildii için de Rabbine öyle dua ederdi: ‘Allah’m! Bir insan olduu-

mu bilirsin, bir insan gibi raz olur, bir insan gibi öfkelenirim.’ Yani

kendim için kzar, raz olurum. ‘Allah’m! Kime beddua edersem, bed-

duam onun adna rahmet ve rza vesilesi yap.’

Bu dokuz özellik, Mehdi mam’m dmda, kyamete kadar Allah’n

ve Peygamberin halifeleri olan din imamlarnda bir araya gelmez. Ni-

tekim Allah peygamberi de Mehdi’nin dnda varisi olup izini takip
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eden din imamlarndan hiç birinin yanlmayacan söylemedi. Hz.

Peygamber hükümlerinde Mehdi’nin yanlmayacana ahitlik etmi-

ken, akli delil de peygamberin Rabbinden aktard kullar hakkndaki

meru hükümlerde yanlmayacana ahit olmutur.

Bu menzildeki ilimlere gelirsek, ahadiyetteki ortaklk, bu menzil-

den örenilir. Bu durum ‘Rabbire ibadete hiç kimseyi (ahad) ortak ko-

ma’
140

veya ‘O Allah birdir (ahady
141

ayederinde geçtii üzere genel or-

taklktr. Allah kendisini ahadiyet özelliiyle nitelemitir. Bu sure Hak-

k nitelemi ve ibadeti herkesten ayr olarak kendisine tahsis ermitir.

lahi inzal, bu menzilden örenilir. Yaznn kelam olmasnn anlam,

bu menzilden örenilir; kelamn hakikati akl sahiplerince bilinir. Bu

balamda kelam hakknda aklclar arasnda görü ayrlnn bulundu-

u bir husustur. Eri söz ile doru sözün ilikisi bu menzilden öreni-

lir. Acaba doru söz erisinden hangi özelliiyle ayrlr? Peygamberle-

rin genel ve özel olarak getirdikleri hususlar, bu menzilden örenilir.

Gerçekte bilgi olup olmadn bilmeden bir hususta konuann duru-

mu bu menzilden örenilir. Bununla birlikte onun gerçekte bilgi ol-

madn düünende onun bilgi olduu hakknda bir bilgi yoktur. Fa-

kat o kii bilir ki Allah’tan baka konuturan yoktur. Doruluk ve ya-

lan bu menzilden örenilir. Doru söyleyen ve yalan söyleyenlerin du-

rumu neye racidir? nsann bir eyi bilmesiyle yükümlülüü ondan

kaldran durum bu menzilden örenilir. Bu durumda insan neftse bir

yükümlülük meydana getirip onu neredeyse intihar sevmeye yönelten

âdetin etkisini bilir. ‘Rahatlk ilmi’ denilen ey budur ve o özellikle

cennediklerin bilgisidir. Allah dünyadaki bir insana bu konuda fetih

ihsan ederse, hiç kukusuz, ebedi rahatl öne alm demektir. Bunun-

la birlikte bu nitelikteki bir insan, iyilii emretmek ve kötülükten sa-

kndrmak (emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünker) fiilini mertebesince

yaparken edebe riayet etmelidir.

Allah’n özlere cisimler üzerinde cisimlerin süsü olarak gösterdii

eyler bu menzilden örenilir. Kime baz eyler çirkin görünürse niçin

çirkin görünmütür? Gördüklerinin hepsini güzel gören onlar hangi

gözle görmü, güzel fiillerle ona karlk vermitir. Bu bilgi âlemdeki

en güzel ve yararl bilgidir. Bu bilgi baz kelamclarn hakknda ‘Al-

lah’tan baka fail yoktur, O’nun bütün fiilleri güzeldir’ dedii eydir.
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Bunlar, Allah’n fiillerini Allah’n naho görmesinin dnda çirkin

bulmayanlardr. Bir fiili çirkin bulmak, kendilerine deil, Allah’a kal-

mor. Allah’n çirkin bulduu bir eyi çirkin bulmazlarsa, Allah’a kar

çkm olurlard.

Allah’n âleme yerletirdii arma amaçl eyler bu menzilden ö-

renilir. Bunlar, âdetin ald eylerdir. Allah’tan örenenlere gelirsek,

onlara göre adetteki her ey taaccüp vericidir. Alkanlk ve adet ehli

ise âdetin ald eylerde arr. Nefislerin yaratlndan yüce ilere

arz duymas bu menzilden örenilir. lerin yücelii neyle örenilir.

Aklla m, eriada m? Yüce iler nelerdir? Onlar aklllar kuatan bir

durum mudur, yoksa Zeyd’in yüce ilerden gördüü bir eyi Amr ayn

nitelikte görmez mi? Böyleyse, yüce iler izafidir. Uzun olann ksaya

girmesi bu menzilden örenilir. Bu, büyüün küçüe yerlemesidir.

Hakkn yaratklar hakkndaki hükümleri, bu' menzilden örenilir. Bu

hükümler ortaya çktnda veya batn kalnca, zuhur ve batn olmakla

nitelenen hakikat hangi hakikattir. Bir insana gelip de kendisinden

çkmasnn mümkün olmad hayret bu menzilden örenilir. Bir ii

olduu durumdan farkl görenin hali bu menzilden örenilir. Acaba

böyle biri iki durumu bir araya getirebilir mi, getiremez mi? Berzahla-

rn genilik ve zayfl bu menzilden örenilir. tidal ve sapmann

kendisinden sapan veya mukabili olan eydeki etkisi bu menzilden ö-
renilir. Âlemdeki haller bu menzilden örenilir. Onlarn âlemin dnda
bir etkisi var mdr, yok mudur? nsan- kâmilde deerli olan ey bu

menzilden örenilir ki ondan üstünü yoktur. Acaba içinde bulunduu

makamn gerektirmedii bir hali meydana getirecek kadar deerli olan

bu ey neyden kaynaklanr? Bu bilgi müahededen veya fikirden mi

meydana gelmitir? Müvekkilin malnda tasarruf izni verilen vekil mü-

vekkilin malnda bütün yönlerden tasarrufta bulunabilir mi, yoksa eri-

atn belirledii üzere snrnda duraca bir snr var mdr?

Velilerin makamlarn gizlemeyi talep etmesinin hikmeti bu men-

zilden örenilir. Nebiler ise öyle deildir. Talimde siyaset bu menzil-

den örenilir. Öyle ki, muallim bilgiyi onun farknda olmad bir

yönden kendisine ulatrr. Örenen kimse, kendisinde meydana gelen

bilgivi öretenin vermek istediinin farknda deildir. Bu nedenle ö-
renci hocaya öyle der: ‘Senin davranndan unu bunu örendim ve
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sahih bir bilgi örendim ki o da udur.’ Örenci örendii meselenin

hocann kastyla gerçeklemediini zanneder. Hâlbuki öretme hoca-

nn kastyla gerçeklemitir. Örenci ise Allah’n verdii zekâ ve ustalk

nedeniyle sevinir, çünkü o kendi zannnca, üstadnn öretme amac

tamad bir eyi onun hareketinden ve davranndan örenmitir.

Kqif ilimlerinden bir mesele bu menzilden örenilir, öyle ki: Ke-

if sahibi, bir kii veya bir cemaat olsa bile gayb adamlarndan biri

sohbet ederken onlarla beraberdir. Gayb adam olan bu kii, onlarn

haberlerini genele aktarr. Bu sayede insanlar, halvette toplanm bir

cemaatin veya bir kiinin sadece Allah’n bilebileceini ekilde içinden

konumu olduklarn kendi nefislerinden örenirler. Söz konusu ce-

maat veya o kii halvetten dar çkar, insanlara onlarn veya onun yal-

nz bana konutuu bir meseleyi duyduklarn ve aralarnda sohbetini

yaptklarm dyar.

Afrika ehirlerinden Tunus’ta Camiin dou tarafndaki bn
Müsenna maksuresinde birkaç beyit yazmtm. Bu beyideri tarihini

benim bildiim bir tarihte ikindi namaz vaktinde yazmtm. iirleri

yazdm Tunus’tan biiiye’ye geldün. ki ehir arasnda kafileyle üç

aylk yol vard. Bir adamla karlatk, adam beni tanmyordu ve bana

beyideri okudu. Hâlbuki ben o beyideri kimseye yazdrmamtm. ‘Bu

beyitler kime aittir?’ diye sordum, ‘Muhammed b. Arabi’nindir’ dedi

ve adm verdi. Ben de
cSen bunlar ne zaman ezberledin?’ diye sor-

dum. Bana iirleri yazdm tarihi ve aradaki mesafeye ramen o za-

man söyledi. Ben de ‘Onlar sana kim okudu da ezberledin?’ dedim.

Adam öyle dedi: ‘Bir gece yolda bir cemaat içinde biliye’nin dou-

sunda oturuyordum. Garip bir adam bize geldi. Adam tanmyordum,

yolcuya benziyordu. Yanmza oturdu ve bizimle sohbete balad. Son-

ra bu beyitleri bize okudu. Biz de çok beendik ve onlar yazdk.

Adama ‘Bunlar kime aittir?’ dedik ve o da ‘falana aittir’ diyerek, adm
vermi. Biz de ona, ‘Oras Ibn Müsenna’nm maksuresidir, onun bel-

demizde olduunu bilmiyorduk’ dedik. Adam öyle dedi: Tunus cami-

inin dousundadr. Falan saatte bu iirleri yazd ve ben de kendisinden

bunlar ezberledim.’ Bunlar söyledikten sonra kayboldu. Ne yaptn
ve yanmzdan ayrlp nereye gittiini bilmiyoruz, bir daha da kendisini

görmedik.
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biliye’de Adis camiindeydim, vakit kindi idi. Bir ahs bana ta-

savvuf ehlinin büyüklerinden birisinden söz etti. Onunla Horasan’da

karlam. Bana onun faziletlerini anlatt. Bir anda ahs karmda du-

ruyor ve bize yakn bir haldeyken ona bakyordum. Yaknmdaki ahs-

lar onu görmüyordu. Adam bana öyle dedi: ‘Horasan’da karlatn
sana anlatt adam benim.’ Ben de bana hadiseyi anlatan adama öyle

dedim: ‘Horasan’da gördüün adamn özelliklerini hatrlyor musun?’

Adam ‘Evet’ dedi. Ben de gördüüm özellik ve yaratlndaki hilyeyle

onu tavsife baladm. Adam öyle dedi: ‘Vallahi! O adam tam da senin

tavsif ettiin gibiydi. Onu gördün mü?’ Ben de öyle dedim: ‘urada

oturuyor, hakknda verdiin haberleri bana doruluyor, ben onu sana

nitelerken, kendisine bakyordum, o da bana kendisini tantmt.’ Ay-

rlana kadar benimle birlikte durdu. Sonra ayrld ve onu bulamadm.

Bana okuduu iirler ise unlardr:

Ibn Müsenna maksuresi

Manada geceledim orada

Tunus'un yaknnda bir yerde

Arzuyla topladklarn sundu

Çkardm cübbemi orada

Cisim benden ayrlmt

Vuslat diledim ona

Meyve dererken görünce onu

kram etti bana hayret ettim

Dolu dallarn

Dedi ki sen bir yolcusun

Ey adam bunlar sana

Arzudan eridim ve de üzüntüden

Vecdimâen ve hüznümden öldüm gittim

Çocua Ahmed b. drisî denilirdi ve ehrin tacirlerindendi. Baba-

s, salihleri seven ve onlarla oturup kalkan iyi bir adamd. Allah onu
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raz olaca ilere ulatrmt! Aramzdaki bu görüme 590’da gerçek-

lemiti. Bugün 635’teyiz.

Övülen ve knanan cedel, bu menzilden örenilir. Allah’a dayanan

bir Müslüman kesin bir kefe dayanan bir konuda tartmaldr, yoksa

teorik fikir ve düüncesinden hareketle tartma yapmamaldr. Tart-

t konuyu müahede ediyor ise, o konuda ‘en güzel üslupla’ tartabi-

lir. Bununla birlikte daha öncesinde tartma yapmas Allah tarafndan

kendisine emredilmi olmaldr. Emre muhatap olmamsa, serbest ha-

reket eder. Bakasna bu konuda bir hayr vereceini anlarsa, ‘cedel’

yapmas tevik edilir. Dinleyicilerin kendisini iiteceinden umutsuzsa,

susmal ve cedelden uzaklamaldr. Cedel yaparsa, Allah katnda dinle-

yenlerin helak olmas için çalm demektir.

‘Allah’n izniyle ben müminim’ ifadesinin durumu bu menzilden

örenilir. Bununla birlikte bu esnada içinden mümin olduunu bilir.

Bu, faydas büyük bir ilimdir; onu inceleyen, Allah karsnda edebi de

örenir. Bunu söyleyen, Allah’n kendisini yerletirdii balam ama-

msa, edepli davranm demektir. Bu yeri ap bir snrda durmazsa,

Allah karsnda edepsizlik yapm olur, üstelik herhangi bir talebine

ulam olamaz. Önce bilip sonra unuttuun bir eyi sana hatrlatan

ey, bu menzilden örenilir. Zamandaki art ve fazlalamann nedeni,

bu menzilden örenilir. Hz. Peygamber ‘Ay, bazen yirmi dokuz olur
7

demi. Bunu elerinden Hz. Aye’ye kar yemin ettiinde söylemiti.

Bu dini hüküm neye göre hesaplanr? ‘Ay
7
denilen en aza göre mi, yok-

sa en çoa göre mi?

Allah ehlinin sohbetini kendilerini iman kuatm olsa bile Al-

lah’tan gafil olanlara tercih etmek bu menzilden örenilir. Allah'n ce-

lali karsndaki davran, bu menzilden örenilir. Âlemi raz etse de

kzdrsa da durum böylcdir. Sular bu menzilden örenilir. Bu, garip

bir bilgidir ve içip de sudan kanann ne zaman gerçekleecei bu men-

zilden örenilir. Çünkü suyun bir ksm kandrrken bir ksm kandr-

maz. Bu su, Allah’n her eyi kendisinden canl yaratt sudur. Bütün

sular böyle midir, yoksa sular arasnda belli bir özellie sahip olandan

m söz etmekteyiz? Allah’n kendisinden (insan) yaratt kokumu
suyun özelii bu menzilden örenilir. Allah ‘insan kokumu bir sudan

yaratt
’ 142

buyurur. Allah’n mudu yapt kimseyle bedbaht yapt
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kimsenin durumu bu menzilden örenilir. Dünyann kendisindeki du-

rumu bu menzilden örenilir. Onun hayat ve süsü nedir? Baki olan,

fani olan ve âlemde beka ve fenay kabul eden eyler bu menzilden ö-
renilir. Sonsuz olann ihataszlkla nitelenmesi, bu menzilden örenilir.

Çünkü onun varla girmesi mümkün deildir. Cinlerin halleri ve

Haklan onlar katndan indirdii eriatlarla yükümlü tutmas, bu men-

zilden örenilir. Bu durum Hakkn kendiliinden onlar yükümlü tut-

tuu bir yükümlülük müdür? Yoksa onlar bunu kendilerine zorunlu

klm, Hak da o eriatla -tpk nezir gibi- onlar yükümlü mü tutmu-

tur? Fiil ve mefil arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Fiilde yar-

dm kabul eden bu menzilden örenilir? Milel ve nihai bu menzilden

örenilir. Hak edi bu menzilden örenilir. Kendisini bilmenin fayda

vermedii bilgi bu menzilden örenilir. Garip bilgiyi nefislerin niçin

kabul ettii ve bakasndan daha çok ona niçin yöneldii bu menzilden

örenilir. Yüz çevirende bilgi olarak kalmasna ramen, bilgiden yüz

çevirmenin geçerli olduu durum bu menzilden örenilir. Bazen in-

sandaki kuku bilgiye zarar verir. nsan onun bilgi olduuna inancn

yitirene kadar bilgiden yüz çevirmez. Muhakkik alimlere göre bu hu-

sus, en gizli ilimlerdendir. Kalp gözü ile perdeler olmasayd kendilerini

idrak edebilecei eyler arasna giren perdeler bu menzilden örenilir.

Hilim nedir ve af ile arasndaki fark nedir, bu menzilden örenilir, el-

Gafr ve er-Rahim arasmdaki fark b menzilden örenilir. Acaba bu

isimler el-Halim ile el-Afuw arasnda berzah mdr? Bu. ikisinin bunda

bir hükmü var mdr, yok mudur? lerin Allah katndaki miktarlarn

amamas bu menzilden örenilir, Büyüklerin fiillerinde ‘Allah dilerse’

demekten gafil kalmasnn nedeni, bu menzilden örenilir. Bu büyük-

lere misal olarak, Süleyman peygamber ve Hz. Musa vs. kimselerin du-

rumunu verebiliriz. Gerekeni gereken kimseye çevirmek bu menzilden

örenilir. Bu, ilimlerin faziletlisidir. Bunu bilmek insan rahata kavu-

turur ve itiraz ortadan kaldrr. ‘En iyisini bilen Allah’tr.’

nsann kendinde görünce övüp bakasnda görünce knayp inkâr

ettii ey (ve bunun nedeni), bu menzilden örenilir, Alemler arasnda

durmak ve orada durann hali bu menzilden örenilir. Hakkn her eyi

bir sebepten yaratm olduu ve dolaysyla sebepleri ortadan kaldr-

mann bilgisizlik demek olduu bu menzilden örenilir. Sebepleri kal-

drdn iddia eden kimse, onlar yine sebepler vastasyla kaldrm
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demektir. Allah’n ortaya koyduu bir eyi veya varln halinin verdii

bir eyin kalkmas mümkün deildir. Ortadan kalkmas mümkün olan

alagelmi sebepler ile ortadan kalkmas mümkün olmayan makul se-

bepler arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Allah katnda kendisine

ait olan eyi Allah’n kullarna kar ihtiyat edinenin durumu bu men-

zilden örenilir. Kukular delil kabul etmek ve onlarn kuku olmasn-

dan insanlar körelten sebep, bu menzilden örenilir. Allah kullarndan

kyamette ihmal edilecek olanlar ve olmayanlar, bu menzilden öreni-

lir. Seçkinlerin kim olduu bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

ÜÇ YÜZ ALTMI YEDNC BÖLÜM
Beinci Tevekkül Hakkndadr; Kendisini kabul eden-

lerin azl ve insanlarn idrakteki küsurlar nedeniyle

bu tevekkülü muhakkiklerden herhangi birisi açkla-

mamtr.

Tevekkül sebepleri ispatlar

Kilitleri ve kaplan açar

En geni hayr bizatihi cömertçe sunar

Dümanlar ve sevgilileri yaklatrr

Zayf nefse nasihat verir

Der ki, ‘ilahm birle, rableri brak’

Ben onun halifesiyim, vekil edin onu

izimi takip eden isabet eder

Ben onun rahmeti o benim vesilem

Nispetleri koruyan kurtulmu
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Allah öyle der: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur.'
143

Allah kendisini sa-

dece kendisine özgü bir nitelikle niteleyerek öyle demitir: ‘Her nerede

olursanz, O sizinle beraberdir .'
144

Allah gecenin son üçte birlik bölü-

münde, yakn göe iniinde bizimle beraberdir. Her nerede olursak

olalm, O bizimle beraberdir. Bununla birlikte O bizimle birlikte iken

Ar’a istiva etmitir, Amâ’dadr, yerde ve göktedir, insana ah dama-

rndan yakndr. Bütün bunlar üe sadece Allah nitelenebilir. Allah bir

kulunu bir mekândan baka bir mekâna kendisini görmek üzere deil,

görmedii ayetlerini göstermek üzere tamtr. Allah öyle der:
‘

Ku-

lunu geceleyin Mescid-i haram’dan etrafm mübarek kldmz Mescid-i ak-

sa 'ya tayan Allah münezzehtir
'145 Ayn ekilde Allah kulunu hallerinde

tar ve ona kendi ayederini gösterir. Böylece kulu hallerinde tar. Bu

tamaya misal olarak ‘Benim için yeryüzü düzlendi, onun doularn

ve batlarn gördüm, ümmetimin mülkü bana düzletirilen yerlere ula-

acaktr’ hadisini verebiliriz. Allah Hz. brahim’den aktarrken öyle

der: ‘Müminlerden olsun diye, îbrahim’e yer ve göklerin melekûtunu gös-

terdik .'146 te bu (ayette zikredilen) yakînin ta kendisidir, çünkü yakn,

görmekten meydana gelir. Bunun yan sra Allah, bir mekâna tahsis et-

tii ve özel bir nitelik yönünden kendisini gösteren ayederini göster-

mek üzere, kulunu bir mekândan baka bir mekâna tar. Allah’tan bu

mekânda ancak o ayet bilinir. Bu durum, ‘Kulunu geceleyin Mescid-i ha-

ram’dan etrafm mübarek kldmz Mescid-i aksa’ya tayan Allah münez-

zehtir
’147

ayetinde belirtilir. Hz. Peygamber isra’y anlatan (kutsi) bir

hadiste Allah’tan öyle aktarr: ‘Ben kulumu kendisine ayeüeri göster-

mek üzere yolculuk ettirdim, yoksa yolculuk bana gelmesi için deildi.

Çünkü beni herhangi bir yer sdramaz. Mekânlarm benimle ilikisi

birdir. Ben mümin kulumun sdrd kimseyim. Nasl olur da onu

kendime yürütürüm ki? Ben her nerede olursa olsun kulumla birlikte-

yim ve onun katndaym.’

Allah Teâlâ kulu Hz. Muhammed’e ayederinden dilediklerini gös-

termek isteyince, Cebrail’i ona gönderdi. Ruhül-emin Cebrail, ‘burak’

denilen bir hayvanla peygambere gelmitir. Burak’n getirilmesiyle Al-

lah sebepleri ispatiam ve güçlendirmitir ki, sebepler hakkndaki bil-

giyi zevk yoluyla peygambere göstersin! Nitekim Allah âleme yerle-

tirdii sebeplerin sabit olduunu bize öretmek üzere melekler için

kanatiar yaratmtr. Burak, berzahî (ara âlem) bir hayvandr, çünkü o,
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iki farkl cinsten doan katrdan küçük vc bir cinsten doan eekten

daha büyük bir hayvandr. Burak iki farkl cinsten doan ile bir cinsten

doann özelliini kendinde birletirmitir. Bunun nedenini sadece

halk ve emir âleminin Allah’tan niçin sudur ettiini bilen Allah ehli bi-

lir. Bu hikmet, doal cisimlerin vc üzerindeki cisimlerin sudurunda da

bulunur. Hz. Peygamber ona binmi, Cebrail de onu almtr. Burak

peygamberler için yolculuk at gibiydi ve Cebrail onu peygamberlere

getirir. Böylece zahirde ve batnda Allah’a ancak -bakasna ait bir ey
üzerinde deil- kendinden olan bir vasta üzerinde yükselebileceine

dikkat çekmitir. Bu durum, ilerin balamlarn bilmeyen için bir uya-

r ve teriftir. Bununla birlikte söylediimiz üzere gerçekte öretme

amac tar.

Hz. Peygamber Beyt-i makdis’e gelmi, burak’tan inerek -ki bütün

bunlar sebepleri gösterme amac tar- onu nebilerin daha önce kendi-

sini balad halkayla balam; çünkü Allah, her peygamberi burak’a

bindirerek yolculuk yaptrtmnr. Hz. Peygamber onu bu halkaya ba-

lad, bunun nedeni böyle emir alm olmasyd. Halkann aasnda
balamas emredilmi olsayd, o emre uyard. Fakat Allah’n ‘can-

l/dabbe’ diye isimlendirdii varlkta âdetinin hükmünü bala klmak

üzere, onu bundan alkoymutur. Baknz! Hz. Peygamber Burak’

‘güne’ diye isimlendirdi. Bu, binilen hayvanlarn özelliklerinden biri-

dir ve o ayn zamanda burnuyla Mekke’ye giden kafiledeki arkadann

kendisiyle abdest ald barda deitirmiti. Böylece Burak’ bilme

özelliiyle de nitelemitir. Bu özellik bardan deitirilmesini gerek-

tirmitir.

Hz. Peygamber namaz lalarken, Cebrail Burak ile yanna gelerek

peygamberi bindirmi, yannda Cebrail var iken Burak kanadanm,

havay yararak geçmi, susam ve bir ey içmek ihtiyac hissetmiti.

Bunun üzerine Hz. Pevgamber’e Cebrail iki kap uzatm: Birincide

süt, dierinde arap vard. Bu durum arabn haram klnmasndan ön-

ceydi. Hz. Peygamber sütü tercih etmi. Bunun üzerine Cebrail ‘Ftrat

seçtin ve Allah da senin vastanla ümmetine doruluu gösterir’ demi.

Hz. Peygamber de rüyasnda gördüü sütü bilgi eldindc tevü etmitir.

mam Buhari es-Sahih’inde Hz. Peygamberin öyle buyurduunu ak-

tarr: ‘Rüyamda bana bir süt barda verildiini gördüm. Trnaklarm-
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dan tatn görene kadar, ondan içtim, kalann Ömer’e verdim.’ Sa-

habe ‘Ey Allah’n peygamberi onu nasl tevil ettin?’ diye sorduklarnda,

öyle buyurdu: ‘Bilgidir.’

Yakn göe ulatnda, Cebrail kapy açmak istedi. Bekçi ‘Kim

o?’ diye sorunca ‘Cebrail’ diye cevap verdi. Bekçi melek bu kez ‘Yann-

da kim var?’ diye sordu. Cebrail ‘Muhammed (s.a.v.) vardr.’ dedi.

Bekçi melek ‘Ona peygamberlik görevi verilmi midir?’ diye sordu.

Cebrail ‘Evet’ diye cevap verince, (Hz. Peygamber’in anlatmyla) ‘Bu-

nun üzerine içeri girdik. Karmzda Âdem vard. Sanda oullarn-

dan cennetlik mutlularn bir ksm, solunda cehennemi dolduracak ev-

latlarndan bedbaht bir grup bulunmaktayd. Hz. Peygamber kendisini

Âdem’in sandaki mutlular arasnda görerek Allah’a ükretmi, insa-

nn ayn ahs iken bir anda iki yerde nasl bulunduunu anlamt. Di-

er yerdeki suret kendisi için adeta aynadaki suret gibiydi. Oradaki su-

retler ise aynada ve aynalarda görülen sureder gibiydi.

Âdem kendisine öyle demi: ‘Merhaba! Ey salih evlat, ey salih

nebi!’ Sonra Burak kendisini yükseltmi. Hz. Peygamber birinci gök

ile ikinci gök arasndaki fezada veya göklerin yüksekliinde tanmak-

tayd. Cebrail birincide yapt gibi ikinci kat göün kapsn çalm,

bekçi melek ‘kim o?’ diye sormu, Cebrail ilkinde söylediklerini söyle-

mi. çeri girdiklerinde Hz. sa bizzat bedeniyle oradayd -çünkü Hz.

sa henüz ölmemitir, Allah kendisini bu göe yükseltmi, oraya sa-

lamca yerletirmitir. Hz. sa eli altnda bulunduumuz ilk eyhimizdir

ve onun bizim üzerimizde büyük bir inayeti vardr, bir an bile bizi göz

ard etmez. Allah’n izniyle, onun inme vaktine yetimeyi umut ede-

rim. Hz. sa Hz. Peygamber’e ‘Ho geldin, merhaba’ demi. Sonra

üçüncü göe gelmiler. Cebrail kapnn açlmasn istemi, orada da

kendisine daha önceki göklerde sorulan sorulmu. Kap açlnca Yusuf

peygamberi görmüler. Hz. Yusuf Hz. Peygamber’e selam vermi

‘merhaba ve ho geldin’ diyerek kendisini karlam. Bütün bu merha-

lede Cebrail kendisini gören bu ahslara Hz. Peygamber’in adn vere-

rek tantyordu. Dördüncü kata yükseltilmi, Cebrail kapy çalm,

aralarnda malum konuma geçmi ve sonra kap açlm. Orada dris

peygamber bedeniyle bulunmaktayd, çünkü Hz. dris de u ana kadar

ölmemi, Allah kendisini yüksek bir yere yükseltmitir; kastedilen gök-
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lerin kalbi ve kutbu saylan dördüncü kattr. drs’e selam vermi, o da

kendisini ‘merhaba, ho geldin
5
diyerek karlam. Sonra Hz. Pey-

gamber beinci kata yükseltilmi. Cebrail kapy çalm, kapnn bekçi-

siyle aralarnda daha öncekilerdeki gibi bir konuma geçmi, kap açl-

m, içeri girdiklerinde beinci katta Harun vc Yahya bulunmaktayd.

O ikisi Hz. Peygamber’e selam vermi, ‘merhaba ve ho geldin
5 demi-

ler. Sonra altnc kata yükseltilmitir. Cebrail kapnn açlmasn iste-

mi, bekçiyle aralarnda konuma geçmi, kap açlm ve içeri girmi-

ler. çeride Hz. Musa vard. Hz. Musa Hz. Peygambcr’e selam vermi

‘merhaba, ho geldin
5 diyerek kendisini karlam. Sonra yedinci kata

yükseltilmi. Cebrail kapy çalm, bekçiyle aralarnda konuma geçtik-

ten sonra kap açlm ve içeri girmiler. çeride srtn Beyt-i mamur’a

dayam bir halde oturan Allah’n dostu brahim peygamberle kar-

lamlar. Hz. brahim kendisine selam vermi, ‘ho geldin ve merha-

ba’ diyerek onu karlam. Beyt-i mamur ve Darah’n adn söylemi

ve onlar tantmnr. Hz. Peygamber ona bakm ve iki rekât namaz

lalm. Hz. Peygamber bize her gün yetmi bin melein onun bir kap-

sndan girip ötekinden çktklarn bildirmitir. Giri yldzlarn dodu-

u kapsndanken çk battklar kapdan gerçekleir. Hz. brahim Hz.

Peygambere bu melekleri Allah’n her gün ab- hayatn damlalarndan

yarattn söylemitir. Bu damlalar, bir kuun kanatlarn çrpmas gi-

bi, ab- hayat nehrine girip çktktan sonra kanatlarn çrpan Cebrail’in

kanatlarndan dökülür. Cebrail her gün o nehre bir kez dalar. Sonra

Hz. Peygamber Sidre-i münteha’ya yükseltilmitir, Onun kirazlar bü-

yük, yapraklar fil kulama benziyordu. Hz. Peygamber Allah’n nuru-

nu Sidre aacna yaym olduunu görmütür. Öyle ki, herhangi bir

insann onu tavsifine imkân yoktu, çünkü göz, nuru nedeniyle kendi-

sini idrak edemez.

Hz. Peygamber bu aacn köklerinden dört nehrin çktn gör-

mütür: kisi zahiri nehir, ikisi batini nehirdir. Cebrail kendisine bu iki

zahiri nehrin Nil ve Frat, batini iki nehrin ise Cennete akan iki nehir

olduunu bildirmitir. Zahiri iki nehir olan Nil ve Frat ise Cebrail’in

bildirdiine göre kyamet günü cennete döneceklerdir. Bu ikisi bal ve

süt nehirleridir. Cennette dört nehir olacaktr: Birincisi saf sudan olan

nehir, kincisi tad deimeyen süt nehri, üçiincüsü içenlere haz veren

arap nehri, dördüncüsü saf bal nehridir. Bu nehirler mensuplarna
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kendilerinden içtiklerinde türlü ilimler verir. Zevk sahipleri dünya ha-

yatnda onlar' tanr. Bu konuda yazdmz küçük bir kitapçmz

vardr ki zikrettiimiz husus oradan baklabilir.

Cebrail Hz. Peygamber’e Âdemoguliarnn amellerinin bu Sidre’ye

ulatn, onun ruhlarm yerleim yeri olduunu bildirmitir. Sidre

üzerindeki eylerin kendisine kadar indii son yer iken aasndaki

eylerin yükseliinin bitim yeridir. Cebrail’in makam ve otura ora-

dadr. Hz. Peygamber Burak’tan inmi ve bu kez kendisine Refref ge-

tirilmitir. Refref bildiimiz oturaa benzer. Hz. Peygamber üzerine

oturmu, Cebrail kendisini Reffefi indiren melee teslim etmiti. Hz.

Peygamber artk kendisine aina olduu için elik etmesini Cebrail’den

isteyince öyle demi: ‘Bir adm daha atarsam yanarm. çimizden her

birinin belli bir makam vardr. Allah’n seni yolculua çkartmasnn

yegâne nedeni, sana ayetlerini gösterme iradesidir. Gafil kalmayasn!’

Bunun üzerine Hz. Peygamber Cebrail’e veda eüni, o melekle birlikte

Refrefin üzerine binerek ayrlmlar.

Hz. Peygamber Sidre’den Allah’n yaratklar hakknda icra edece-

i eyleri levhalara yazan kalem’in ve kalemlerin czrtsn duyabilecei

bir yere ve mertebeye kadar yükselmitir. Bunun yan sra meleklerin

kullarn amellerini kayda geçerken kullandklar kalemlerin seslerini de

duymutu. Her bir kalem bir melekti. Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘irin

yaptklarnz yazacaz’ 1** Sonra Hz. Peygamber nura batnlm ve

bunun ardndan yanndaki melek kendisini yalnz brakarak gerisinde

kalmt. Hz. Peygamber yanndaki melei göremeyince korkmu, ne

yapacan bilemez bir halde kalm, -tpk bir sarholuk hali gibi- bu

nur içinde kendinden geçmi, vccde kaplm, saa ve sola doru yö-

nelmeye balam, içinde bulunduu durum kendisini ürkütmütü.

Bunun nedeni kalemlerin levhalardaki yazm seslerini ve czrtlarn

duymasyd. Kalemler sesleriyle tatl nameler çkartmakta, Hz. Pey-

gamberi belirttiimiz ekilde vecd haline sokmaktayd. Böylelikle bu

hal vastasyla güçlenmi, Allah kendisine içine bir bilgi vermi, bu bil-

giyle Hz. Peygamber daha önce vahiyden bilmedii eyleri yönünü

bilmedii hir yönden örenmiti.

Hz. Peygamber (bu bilgiyle birlikte) Hakkn huzuruna girmek

üzere izin talep etmi, Hz. Ebu Bekir’in sesine benzeyen bir ses duy-
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mu, ses kendisine öyle demekteydi: ‘Ey Muhammedi Dur! Rabbin

namaz klmaktadr.’ Bu hitap dikkatini çekmi ve içinden öyle demi:

‘Rabbim namaz klar m (salât)?’ Bu hitap nedeniyle içinden böyle bir

arma meydana gelip Ebu Bekir’in sesiyle de ünsiyet bulunca, kendi-

sine u ayet okunmu: ‘O ve melekleri size ‘salât’ eder ,’
149

Böylelikle

‘Hakkn salât’ derken neyin kastedildiini anlamtr.

Allah Teâlâ ‘Sisin için fari kalacatz
,l:,ü

ayetinde belirtildii gibi

‘namaz’ bitirmitir. Bununla birlikte herhangi bir i Allah’ baka bir

iten alkoyamaz. Fakat âlemdeki snflarn yaratlmas için belli zaman-

lar ve mekânlar vardr; O’nun bilgisi ve meiyeti böyle takdir ettii

için, Allah söz konusu mekân ve zamanlan amaz. Allah bu duru es-

nasnda kendisine vahyedecei eyleri vahyetmi ve sonra içeri girme-

sini emretmitir. Hz. Peygamber içeri girince daha önce bildii eyin

aynsn görmü, inancnn sureti bakalamamt. Allah’n kendisine

vahyetrii iler arasnda ümmetine bir gün ve gece içinde elli rekât

namaz da bulunmaktayd. Hz. Peygamber aa inmi, Hz. Musa’nn

yanna gelmi. Hz. Musa kendisine ne söylendiini sorunca, farz kl-

nan hususlar bildirmi ve öyle demi: ‘Allah Teâlâ ümmetime her

gün ve gecede elli rekât namaz farz kld.’ Bunun üzerine Hz. Musa

öyle demi: ‘Ey Muhammedi Bu ite senden önce görevlendirilmi-

tim, tecrübeyle örendim. Ümmetim beni bu hususta yordu. Sana tav-

siyem udur ki, ümmetin buna güç yetiremez.’ Hz. Peygamber bu tav-

siye üzerine Rabbine müracaat ederek hafifletme talep etmi, Rabbi

namazn saysn on rekât hafifletmi. Hz. Peygamber bu durumu Hz.

Musa’ya bildirince, öyle demi: ‘Rabbine dön ve namaz hafifletsin!’

Hz. Peygamber Rabbine dönmü, on rekât daha hafifletilmi. Duru-

mu Hz. Musa’ya bildirmi ve Musa yine ‘Rabbine dön’ demi, Allah

on rekât daha hafifletmi. Hz. Peygamber bunu Hz. Musa’ya söyleyin-

ce Hz. Musa ‘Rabbine dön’ demi, bu kez on rekât daha hafifletilmi.

Hz. Peygamber bunu da Hz. Musa’ya bildirince Musa kendisine yine

‘Rabbine dön’ demi. Bunun üzerine Rabbi Hz. Peygamber’e öyle

demi: ‘Namaz be vakittir ve elli vakte bedeldir. Benim katmda söz

deimez.’ Hz. Peygamber bu durumu Hz. Musa’ya bildirince Hz.

Musa yine ‘Rabbine dön’ demi. Bu kez Hz. Peygamber ‘Artk Rab-

bimden haya ederim, bana öyle öyle buyurdu’ diye karlk vermi.

Hz. Peygamber Hz. Musa’ya veda ederek yanndan ayrlm, fecrin
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doumundan önce yeryüzüne inmi, Hacer’e inmi, tavaf yapm ve

evine gitmitir.

Sabahleyin Hz. Peygamber olan biteni insanlara anlatm; kendi-

sine iman edenler onu dorularken inkâr edenler yalanc ilan etmi,

kukudakiler ise tereddütte kalmtr. Sonra onlara kafilenin ve kafile

içinde temizlik yapan alsn durumunu bildirmi. Hz. Peygamber’in

söyledii gibi kafile ulatnda, adama sormular ve Hz. Peygamber’in

bildirdii gibi ibriin deitiini söylemi. Orada bulunup Beyt-i

makdis’i görmü bir yalanc, Beyt-i makdis’i tavsif etmesini istemi.

Hz. Peygamber ise sadece yürüdüü yeri ve namaz kld yeri gör-

mütü. Bunun üzerine Allah Hz. Peygamberin bakabilmesi için Beyt-i

makdis’i yükseltmi. Peygamber de orada bulunanlara Beyt-i makdis’i

nitelemeye balam, kimse onun bu konuda söylediklerini inkâr et-

memiti. sra yolculuu ruh ile gerçeklemi ve uyuyan bir insann uy-

kusunda gördüü rüya olsayd, kimse onu inkâr etmez ve kendisiyle

tartmazd. nkârn yegâne nedeni, Hz. Peygamber’in isra yolculuu-

nun bütün bu mekânlarda bedenle gerçekletiini bildirmi olmasyd.

Hz. Peygamber’in otuz dört isra yolculuu vardr ki, bunlarn sadece

birisi bedeniyle gerçeklemi, dierleri rüya eklinde ruhen gerçekle-

miti. Velilere gelirsek, onlarn ruhanî-berzahi (hayalî) isra yolculuklar

vardr. Bu yolculuklarda onlar, duyulur (mahsus) suretlerde hayal için

bedenlenmi manalar müahede ederler ve surederin içerdii manalara

göre ilimler verilir. Onlar yeryüzünde ve gökte isra yolculuklar yapar-

lar. Bununla birlikte onlar göe bedenleriyle ayak basmazlar. Hz. Pey-

gamber bedeniyle isra yapm olmak ve gökleri ve felekleri bedeniyle

geçmesi nedeniyle cemaatten farkllar. Hz. Peygamber mesafeleri

gerçek ve bedenli bir ekilde kat eder. Bütün bunlar onun varisleri için

göklerde ve onlarn üzerindeki mertebeler için -bedenle deil- manevi

olarak gerçekleir.

imdi Allah ehlinin isra yolculuklarnda bilhassa Allah’n bana

gösterdiklerini zikredelim. Çünkü onlarn isra yolculuklar farkl farkl-

dr. Onlarn yolculuklar bedenle yaplan isrann aksine bedenlenmi

anlamlardan ibarettir. Baka bir ifadeyle velilerin miraç yolculuklar,

ruhlarn miraçlar, kalplerin görmesi, berzahî suretier ve bedenlenmi
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manalardan ibarettir. Bu konuda müahede ettiimi el-lsra ve’t-

tertibü’r-rhle kitabmda yazdm:

Görmez misin ki kulunu geceleyin yürütür

En yakn harem’den en uzak Mescide

Yedi kat göe yükseldi oradan sonra oradan

Mele-i a’la ile mamur evini ziyarete

Yüce Sidre'ye ve korunmu kürsü’ye

En yüce Ar’na en nezih istiva yerine

Vechin perdelerine, kendilerini açtnda

Ama bulutuna en geni mertebede

O emre tedelli etmiti, yaklanca

Allah’a yaklaarak yayn iki ucu kadar belki daha yakn

Varlklarn gözleri uzakt O’ndan

En temiz kaynakla sulad eyi görüyordu

Ünsiyet amacyla en yakn dostu seslendi ona

‘Dur’ dendi, Ar sahibi namaz klyor

Bu hitap skt onu ve sordu:

lahm da namaz klar m? Böyle bir haber okunmad bana

?

Bilgi perdesi kalbinin gözüne perde oldu

Gayblerde kendisine vahyini vahyetti

Yaratklarn kadrini takdir edemeyecei eyleri gördü

Rahman kendisini salam iple destekledi

Rabbinîn vechine yöneldi

Rahman en güzel nazargah ikram etti ona

Bunu kabul eden kimse kalbi müahede etmi demektir

Hira danda, daha önceki tecelligahta
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Allah Teâlâ peygamberin varislerinden ve velilerinden diledikleri-

nin ruhlarn kendilerine ayetlerini göstermek üzere isra ettirdiinde,

bu yolculuk bilginin artmasn ve anlay gözünün açlmasn salar. Bu

balamda onlarn yolculuklar farkl farkldr. Bir ksm Allah’ta isra

eder ki bu onlarn terkiplerinin çözülmesi demektir. Bu yolculukta Al-

lah, basit ve bileik âlemin snflarna göre, uradklar her âlemden o

âleme uygun eylere yolculuk etmelerini salar. Bir veli bu isra esna-

snda, her âleme uygun olan özellii kendi zatndan o âleme brakr

(tahlil mirac). Brakma Allah’n kendisiyle o âlem türüne brakt
özellik arasna perde çekmesiyle gerçekleir. Artk veli o âleme (ait

özellii) göremez ve geride kalan âlemleri müahedeyi sürdürür. Öyle

k, en sonunda Allah’tan kendisine dönük özel yönden ibaret olan ‘ilahi

sr’ geride kalr. Sadece bu yön geride kalnca, örtü perdesi kalkar ve

her ey kendisine uygun âlemin karsnda kald gibi söz konusu sr

da Allah'n karsnda kalr. Veli bu yolculukta ‘O’dur ve O olmayandr

(hüve la-hüve)’ diye baki kalr.
cO ve O olmayan’ diye baki kalnca, ‘O

olmayan’ olmas yönünden deil, ‘O oluu’ yönünden manevi-latif bir

yolculukla bu kez kendisinde isra ettirir. Çünkü veli, asl itibaryla âle-

min, âlem de Allah’n suretindeydi. Öyleyse velinin bütünü O (olmas)

cihetinden Allah’n suretindeydi, çünkü âlem Hakkn ve insan âlemin

suretindedir. O halde insan Hakkn suretindedir. Birbirine denk iki ey
müsavi olan, o ikisinden her birine müsavidir: Her A, B ve her B, C
ise, bu durumda her A ayn zamanda C’dir. Burada B oluu yönüyle

deil, A oluu yönüyle C kendisine bakmaldr. nsan da -âlemin sure-

tinde olmas yönüyle deil- Hakkn suretinde oluu yönüyle kendisine

bakmaldr. Bununla birlikte âlem Hakkn suretindedir.

Sralama ve tertip varln bulunduu duruma göre gerçeklemi-

tir. Bu nedenle insan bedeni âlemden geri kalm, insan bedeni varlkta

son olaraK meydana gelmi, yaps itibaryla âlemin suretinde ortaya

çkmtr, insan kendinde var olana kadar âlem tam olarak Hakkn su-
A

retinde deildi. Alem insan vastasyla kemale ermitir. Binaenaleyh in-

san mertebe bakmndan ilk varlk bakmndan sondur, insan mertebe-

si ve rütbesi itibaryla cisminden önce gelir. Âlem ise insan vastasyla

Hakkn suretindedir. Hâlbuki insan âlem olmakszn da Hakkn sure-

tindedir. Alem itsan olmadan tam olarak Hakkn suretinde deildir.

Bir ey için bütün yönlerden öteki olana kadar ‘falan eyin suretinde-
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dir’ denilemez. Fakat daha önce söylendii üzere; C, B’dir ve B, A’dr,

dolaysyla C, A’dr dediimiz gibi, bir ey ötekidir denilebilir. Bunun-

la birlikte her bir ey bir özelliiyle ötekinden ayrlr. Bu özellik A’nn

A, B’nin B ve Cnin C olmasdr. Hak, Hak; insan, insan; âlem, âlem-

dir! Bu durum denklik meselesiyle açklanmtr: Varlklarn birbirin-

den ayrmasn salayan bir hakikat olmasayd, bir ey Ötekine denktir

denilemez, ‘onun ayndr’ denilirdi. Daha önce iki eyin var olduuna

iaret etmitik ve böylelikle temyiz ve ayrma gerçeklemitir.

Öyleyse bir ayrmn bulunduunun bilinmesi zorunludur. Ayrm
olmasayd bir’de çokluk bulunmaz, bir’in kendi mutlak birliinden

baka bir ey olmazd. Söz konusu birlik sayesinde bir ey için ‘öteki-

nin ayn deildir’ diye hüküm veririz. Bir ey hakknda ‘ötekinin ayn-

dr’ diye hüküm verdiimiz yön, çokluun birliidir. Çünkü bir ey

A’ya B ve C denilmesi itibaryla çoktur. Sonra delil yerletirmek üzere

öyle denilir: ‘Bütün bunlar odur.’ Burada iaret yaplr ve çoalma

meydana gelir. Zamir ise tekrarlanr. Böylece birlenir, vasledilir ve ay-

rm yaplr (fasl). Öyleyse fasl akll insan için valsn kendindedir.

‘Baka’ söylediimiz hususu örenip kendisinin âlemin suretinde

deil de Hakkn suretinde olduunu bilirse, Hak kendisindeki ayetle-

rini ona göstermek üzere, isimlerinde onu yolculuk yaptrtr (isra). Bu-

radan her ilahi isimle isimlendirilenin kendisi olduunu anlar. Bu is-

min ‘güzel’ diye nitelenip nitelenmemesi birdir. Hak bu isimler vasta-

syla kullarnda zuhur eder ve kul da bu isimler nedeniyle hallerinde

halden hale ve renkten renge girer (telvin). Öyleyse isimler Hakta

‘isimler’ olarak bulunurken bizde ‘renklenmeler’ eklinde tezahür eder.

Bunlar, Hakkn kendilerinde bulunduu ilahi e’nlerden (iler) ibaret-

tir. Öyleyse Hak bizde bizimle tasarruf ederken biz de O’nda ve

O’nunla zuhur ederiz. Bu nedenle u beyitleri söyledik:

O’na dair delilim; halden hale girmem

Senden bu delil yeter bana

Hakikatten istemedim

Bent sana çarandan
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Çünkü bilmiyorum onu ben

O hakikat de bilmez beni

öretseydi bana onu

Varlm ayrmazdm

Biz ve onlar demezdi:

Hidayet edecek bana, hayat verecek

Onlar da dedi, biz de dedik

Yardm et ona ve bana
1

Onu fani klarm baki klar beni

Fani klar beni ve baki klar

Raz ederim kendisini ve metheder beni

Gazap ederim ben, beni de hicveder kendisi

Allah Teâlâ bir veliyi güzel isimlerinde dier isimlere kadar isra

yolculuuna çkartr. Bütün ilahi isimler, insann hallerindeki baka-

lamalarn bilgisi ve bütün âlemin halleridir. Bizde o isimleri meydana

getiren ey bu bakalamann ta kendisidir. Nitekim hallerin bakala-

masnn isimlerin hükümleri olduunu da anlamtk. Öyleyse kendi-

sinden ayrldm halin adyla ulatn hal benim ismimdir ve o isim

vastasyla halim deitii gibi yine onun vastasyla bakalarm. Hz.

Peygamber er-Rauf ve er-Rahim ismiyle ‘müminlere kar rauf ve ra-

himdi.’ El-Mümin ismi nedeniyle mümin, el-Müheynin ismiyle

müheymindi. Böylece Allah bizi birbirimize ve kendimize kar ahit

yapmtr. Es-Sabur ve e-ekûr ismiyle de denizde rüzgârla yürüyen

yelkenlileri bir ayet yapmtr. Bunlar ‘Her sabreden için’
1 ’ 1

ayettir. De-

nizde korkutucu ve ürkütücü eylerin bulunmas nedeniyle böyle de-

nilmitir. ‘ükreden .’ 1 *2 Bunun nedeni, hzla maksada ulamakla gerçek-

leen sevinme ve nimettir. Bu hali kendimden tecrübeyle örenmitim.

iddetli bir rüzgârla günün kuluk vaktinden gün batmna kadar olan

sürede yirmi günlük yolu dalar gibi dalgalar içinde atk. Deniz müsa-

it olsayd ve rüzgâr ardmzdan gelseydi, daha ksa zamanda aardk.

Fakar Allah Teâlâ bize ‘sabreden ve ükredenlerin’ ayetlerini göstermek

istemitir.
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Allah kendisini hangi isimle isimlendirmise, bizi de o isimle isim-

lendirmitir. O isim vastasyla hallerimizde halden hale gireriz, onunla

bakalarz. Bu ayetleri bilen kimse, hiç kukusuz Hakkn isimlerinde

‘isra’ yaptrd ve ‘duyan’ ve ‘gören’ olmas için ayetlerini gösterdii

kimsedir. ‘Duyan’ olmaldr, çünkü Hakkn özel bir dille gerçekleen

haberlerini duyacaktr. Kastedilen Allah’n kendisine nispet edilen ke-

lamndan ve genel dille indirdikleridir. Genelli dille söylenenler, her

kim olursa olsun bütün âlemin konutuklardr. Mesela Hakkn bize

Yahud ilerin sözlerinden aktardklarn duyduumuz gibi ayn sözleri

bizzat Yahudilerden de duyarz; böylece genel ve özel dille anlatlanlar

duymu oluruz ve Allah onlara konuturduu eyleri bize anlatmtr.

Hak onu konuturmadan yaratlm olan konuamaz; Hak konutur-

duunda, konuabilir. Bunu anlamalsn! Allah onlar vastasyla o ko-

numay kendinden aktarr.

Bir velinin isimlerdeki yolculuktan pay kemale erer ve her israda

Allah’n isimlerinin verdii ayetleri örenirse, geriye döner ve zat il-

kinden farkl bir ekilde terkip edilir. Bu yeni terkibin gayesi, ayrmay-

la elde edemeyecei bir bilgiyi örenmesini salamaktr. Bu durumda

veli âlemin farkl snflarnda yürüyüünü sürdürür ve her âlemden on-

da brakt ksm geri alr. Böylelikle zatnn terkibi gerçekleir. Dola-

ysyla yeryüzüne ininceye kadar farkl tavrlarda gözükür ve en sonun-

da ailesine kavuur. Kimse onun srr’nda bandan geçenleri bilemez.

Konutuunda, insanlarn bildiinden farkl bir dil duyarlar. ‘Bu du-

rum nedir?’ diye içlerinden birisi sormaya kalksa, ona öyle der: ‘Allah

beni bir yolculua çkartt, bana diledii ayetlerini gösterdi.’ Bunun

üzerine dinleyen öyle der: ‘Sen bizim yanmzdan ayrlmamtn ki?

Yalan söylüyorsun.’ çlerinden bir fakih öyle der: ‘Bu adam nebilik id-

dia etmektedir veya akl hastalna tutulmutur. Dolaysyla ya zndk-

tr -ki böyleyse öldürülmelidir- veya delirmitir ve artk muhatabmz

deildir.’ Böyle biriyle kavmi alay ederken bakalar onu dikkate alr,

sözüne güvenir. Böylece âlemde onun üzerinde bir görü ayrl orta-

ya çkar. Hâlbuki fakih ‘Onlara ufuklarda ve nefislerinde ayetlerimizi gös-

tereceiz'
1^

ayetinden bihaberdir. Allah bu ayette belli bir grubu ayr-

mamtr. Dolaysyla Allah’n zikrettiimiz bu yöntemle ayetlerinden

birisini gösterdii insan gördüünü söylemeli, fakat yöntemi söyle-

memelidir. Çünkü o doru söylemektedir ve böyle bir durumda onun
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sözüne baklmaldr. Fakat yöntem hakknda iddiada bulunursa, sözü

inkâr edilir.

Bilmelisin ki, âlem (yani dier insanlar) ile bu yöntem ve nitelik

sahibi veli arasndaki fark, ayetieri görmek için yaplan isra yolculu-

gundadr. Âlemde hallerdeki bakalama ve deimeler de ayettir ve

âlemdeki insanlar ayederin içindedirler, fakat farknda deillerdir. Bu

snftaki insanlar, perdelilerden ancak Allah'n srlarna ilham ettii ak-

lyla ve fikriyle düünmek veya kalp aynasn temizlemek gibi hazr-

lanmalda farkllarlar. Bu sayede söz konusu ayetler onlara keif, mü-

ahede, zevk ve vecd yoluyla gözükür. Öyleyse âlem, bizzat kendisinin

içinde ve üzerinde bulunduu durumu inkâr eder. (sra yapan veliler)

Söz konusu eylerin bilgisine ulamalarn salayan yöntemi zikretme-

selerdi, kimse bu bilgilerini inkâr etmeyecekti. Bütün insanlar -d kim-

seyi istisna etmiyorum- Allah’a misaller verirler. Onlar bu hususta

hemfikirdir ve kimse ötekini inkâr etmez. Hâlbuki Allah öyle der: ‘Al-

lah’a misaller vermeyin
’154

Hâlbuki insanlar bu ayetin farknda deiller-

dir. Allah velileri ise Allah’a misaller vermezler, çünkü misallerin ba-

lamlarn bildii için onlar insanlara veren bizzat Allah’tr. Allah bilir,

biz bilmeyiz! Veli, Allah’n verdii misalleri müahede ederek misal ile

Allah’n o misali kendisi için verdii eyin birletirici özelliini müa-

hedede görür. Misal birletirici özellik yönünden onun ayndr, fakat

misal olmas yönünden ayn deildir. O halde veli Allah’a misaller

vermez, aksine Allah’n verdii misalleri örenir. Bu misallere örnek

olarak u ayeti verebiliriz:
*
Allah göklerin ve yerin nurudur, O'nun nuru-

nun misali ’ yani nitelii ‘içinde lamba olan bir mihattir. Misbah, zücace

içindedir. O parlak bir incidir, mübarek bir aaçtan tutuur, ne douya ne

batya aittir, ya ate demese bile tutuur, nur üstüne nurdur, Allah dile-

diini nuruna ulatrr.’ 155 Yani nuru benzettii lambayla diledii kulla-

rn misale konu olan nuruna ulatrr. ‘

Allah insanlara misaller verir.

Allah her eyi biletdir .

,IS6 Bu herhangi bir lamba deil, belli bir lamba-

dr.

Bu ayetten harekede öyle bir sonuca ulaamayz: Lambann
vurduu her eyi göze göstermesi nedeniyle, Allah'n nuru bir lamba

gibidir. Böyle bir benzetme yaplamaz. Çünkü Allah lambann özellik-

leri, ardar ve benzetildii eyin nitelikleri hakknda söylediklerini bo-
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§a söylememitir. te ancak böyle bir lambayla Allah’n nuruna misal

verilebilir. Allah misalleri nasl vereceini bilir ve misalleri sadece in-

sanlara vereceini bildirmi, bize O’nun için misal vermemizi yasakla-

mtr. Allah bilir, biz bilmeyiz. Misal verirsek bakmalyz! Allah o ko-

nuda insanlara bir misal vermise, o misalin snrnda durmalyz, çün-

kü Allah karsnda sayg ve edep bu demektir. Allah’n o hususta ve-

rilmi misalini bulamazsak, bu durumda gerçei sadece misal yoluyla

anlayan insanlara misal veririz. nsafl olursak, bu misali Allah için

vermeyiz, çünkü Allah zaten onu bilir. Bunun yan sra söz konusu mi-

salin veriliinde, fikir ve ibret sahibiysen, doruyu aramak gerekir; ke-

if ve müahede sahibiysen, böyle aratrma yapmazsn, çünkü sen

Rabbinden açk delil tizerindesindir ve dolaysyla zaten sahip olduun

bir eyi aramazsn. Böyle bir durumda, Allah’n kendisi adna verdii

misali aktard gibi, müahede ettiin tarzda onu izhar edersin. Misal

verirken Allah velilerinin hali böyledir. Allah insanlarn ashab- kehfin

says hakknda bilmeden iddiada bulunmalar nedeniyle görü ayrl-
na dütüklerini bildirir, çünkü onlar görmemilerdi. Bu nedenle Allah

gelecek zaman kipiyle öyle buyurur: ‘Üç kiidir diyecekler.’ Sonra ‘De

ki Rabbim onlarn saylarn en iyi bilendir’ der. Yani kaç kii oldukla-

rn Rabbim bilir. ‘Bir de az kii bilir.
5

Bunlar ya onlar görüp zanla

konumayanlardr veya Allah’n kendilerine saylarm bildirdii kimse-

lerdir. iki durumu ‘iar’ bir yorumla birletirmek üzere u ayeti zikre-

debiliriz; ‘Üç kii yoktur ki, dördüncüleri O olmasn, be kii yoktur ki, al-

tncJar 0 olmasn

d

157
Fakat Allah Teâlâ üç kiinin dördüncüsü demi,

‘üçün üçüncüsü ‘ dememitir. Çünkü ‘dördün dördüncüsü’ bir cins için

ve benzeyenler için söylenebilir. Benzerlik ortadan kalknnda Allah

için kendileriyle birlikte olduu be kiide ‘bein beincisi’ denilemez;

sadece ‘dördün beincisi’ veya ‘bein altncs’ denilebilir. Baknz! Kö-

pek insan türünden olmad için ashab- kehf hakkndaki ayette ‘Yedi

kiidirler, sekizincileri köpekleridir’ denilmitir. Hâlbuki ‘sekiz tanedir-

ler, sekizincileri köpekleridir’ denilmemitir. Bunu anlarsan, Allah’n

izniyle doruya ularsn!

Alemin rabbinc vermeyesin

Varlklarndan misaller
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Benzemez kimse O'na

Zatyla yüce ve münezzehtir O

Ben misal vermedin O'na

Her insan bunu yapmken

O’nu misal verme sen

Aklllarn tarafnda dur

Allah benim isimlerimden ibaret olan kendi isimlerinde ayetlerini

bana göstermek isteyince, bir yolculua çkartt beni. Bu, bizim isra

yolculuundan olan mirasmzdr. Bunun için Allah beni mekânmdan

ayrm, imkân Burak’ üzerinde yükselterek, rükünlerimi ayrtrd.

Artk toprak rüknünün bana elik ettiini görmüyordum. Bana öyle

denildi: ‘Onu Allah’n kendisini topraktan yaratt asl baba ald.’ S
unsurundan ayrldmda ise bir ksmm daha yitirdim ve bana öyle

denildi: ‘Sen kokumu bir sudan yaratldn. Suyun kokumu olmas

onun zelilliidir ve bu nedenle topraa yapmtr ve bu nedenle on-

dan ayrldn. Sudan ayrlnca iki unsur benden eksildi. Hava unsuruna

gelince, bende havalar/arzular bakalan. Hava bana öyle dedi: ‘Sende

benden olan ksmn benden ayrlmaz. Çünkü onun ayan ve izini

kendi yerinden baka bir yere atmas uygun deildir. Çünkü senin ko-

kumuluunun bende bakalatrd ksm nedeniyle senden alacam
vardr. Bu kokuman olmasayd, kokumu olmazdm. Zat gerei ho
kokulu olsa bile, bana komu olanlarn elik etmesi nedeniyle nahotur.

Onun elik etmesi ve komuluu beni kirletince, ona hama-e mesnun

denildi ve böylece kötülüü kendisine döndü, çünkü nitelenen odur ve

beni koku duyusu olanlarn nezdinde ve onlarn koku duyularnda ba-

kalatran da odur.’

Bunun üzerine ona öyle dedim: ‘Onu niçin senin katnda brak-

yorum?’ öyle cevap verdi: ‘Brak ki senin toprana, kokumu suyu-

na komu olmakla ve senin kokumuluundan kazand kötü koku

kaybolsun.’ Bunun üzerine havay orada braktm. Ate unsuruna ula-

tmda Fahhar’n geldii söylendi ve öyle denildi: ‘Ona gönderilmi

(midir)?’ O da ‘evet’ dedi: ‘Kim var onunla birlikte?’ diye sorulunca,

‘Cebir Cibril’i vardr’ denildi. O zorunlu bir yolcudur ve yapsndan ay-
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rlmak zorundadr.’ Bana onn yaratlnda benden bir parça olduu

söylendi, fakat o parçay brakmadm. Böylece mülkümün, iktidarmn

ve tasarrufumun ortaya çkt bir mertebeye ulam oldum. Önce bi-

rinci göe ulatm. Benimle birlikte beden yapmdan kendisine daya-

nacam ve kendisine bakabileceim bir ey kalmamt. Orada babama

selam verdim. Babam benim topram sordu, ben de kendisine yeryü-

zünün benden kendi parçasn aldn ve ancak böyle olunca ondan ve

sudan çkabildiimi söyledim. Babam bana öyle dedi: ‘Olum! Baba-

nn yervüzüyle ilikisinde de durum böyle gerçeklemiti. Kim hakkn
talep ederse, haddi am saylmaz. Bilhassa sen ondan ayrlmaktasn ve

kendisine dönüp dönmeyeceini bilmiyorsun. Allah öyle der: ‘Dilerse

onu nereder .’
15s Hiç kimse Allah bildirmeden O’nun iradesinde neyin

bulunduunu bilemez.’

Bunun üzerine kendisine yöneldiimde, bir anda önünde oluver-

dim. Sanda bir grup olu vard ki onlarm arasndaydm. Kendisine

öyle dedim: 'te ben!’ Gülerek karlk verdi: ‘Hem önünde hem sa-

ndaym.’ O da ‘evet’ dedi ve ekledi: ‘Ben de elini açtnda kendimi

Hakkn önünde öyle görmütüm. Kendimi ve oullarm elin hem

içinde ve hem de O’nun önünde görmütüm.’ Sordum: ‘Kapal olan

dier elinde ne vard?’ ‘Alem’ dedi. Ben de öyle dedim: ‘Hakkn sa
eli mutluluu belirlemeyi gerektirir.’ O da ‘evet, mutluluu gerektirir’

dedi ve ‘Halt sa ve sol el mensuplarn bildirmitir bize’ diye ekledi.

Bana öyle dedi: ‘Evladm! Bunlar, babann sa ve sol elidir. Bak! Sa-

mda ve solumda oullarmn izlerini görürsün. O ikisi Rabbin iki

elidir ve ikisi de sa eldir. Benim oullarm sa ve sol elimdedir. Ben

ve oullarm Hakkn sa elindeyiz. Bizim dmzdaki âlem ise Hakkn

dier elindedir.’ öyle dedim: ‘Öyleyse bedbaht olmayz.’ öyle dedi:

‘Gazap devam ederse bedbahdk devam eder.’ öyle ekledi: ‘Mutluluk

daimidir, fakat yer deiebilir. Çünkü Allah her yerde yerin ehlinin

nimetinin bulunduu eyi yaratr. Dolaysyla iki yerin de dolmas ge-

rekir. En büyük arz önünde gazabn sona ermesi gerekir. Allah hadle-

rin uygulanmasn emretmi, onlar da uygulanacaktr. Hadler uygula-

nnca gazap kalkar, çünkü resullük onu kaldrr. Öyleyse gazap kzlan

kimsede hadlerin uygulanmasndan ibarettir ki, geride rza kalsn. Rza
Allah’n her eyi kuatan rahmetidir. Hadler sona erince, genel hakkn-

da hüküm umumi rahmete varr.
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Daha önce bu konuda bir bilgim yokken babam Âdem bana bu

bilgiyi verdi. Bu bilgi dünya hayatnda benim için öne alnm bir

müjdeydi ve kyamet zaman itibaryla -Allah’m dedii gibi- elli bin se-

nede sona erer. Bu süre hadlerin uygulanma süresidir ve bu süre dol-

duktan sonra i Rahman ve Rahim’e kalr. Rahman esma-i Hüsna, ya-

ni güzel isimlerin sahibidir. Onlar, kendisi hakknda hüküm vermek

üzere yöneldikleri kimse için iyi isimlerdir. Rahim rahmetiyle gazaptan

intikamn alr. Rahim el-Muntakim ismini iddetle tutar, onu etkisiz

hale getirir, hakikatinin ortaya çkmasna mani olur. Böylece hüküm,

nispetler itibaryla, isimlerin çatmasna dönerken yaratklar rahmetle

dolarlar. Dolaysyla isimlerin hükmü bizde deil, kendi aralarndaki

çatmada ezelidir. Bunu anlamalsn!

Bu, farkna varlmayan garip ve ince bir bilgidir, insanlar onun

hakknda kördür. Herhangi bir insana ‘bu isimlerden seni üzen birisi-

nin hakknda hüküm vermesinden raz olur musun?’ diye sorsan, ‘ha-

yr5
der ve onu mutsuz eden ismin bakas hakknda hüküm vermesini

isterdi. Böyle bir insan yaratklar en az bilen iken Hakk daha da çok

cahildir. Bu müahede, isimlerin hükümlerinin isimlerde baki kalmas-

n salar; yoksa bizde deil! Bunlar hakikatleri itibaryla birbirine zt

nispetlerdir, dolaysyla hiçbir zaman bir araya gelmezler. Allah rahme-

tini -her nerede olurlarsa olsunlar- kullarna yayar. Binaenaleyh varlk

serapa rahmettir.

Bana dua etmesinin ardndan Âdem’in yanndan ayrldm. kinci

gökte Hz. sa’ya konuk oldum. Yannda halasnn olu Yahya’y bul-

dum. Onun hayat hayvani hayatt. Halasnn olu olsayd ruh olacak-

t. Hayvani hayat ruhun ayrlmaz özellii olunca, Allah’n ruhu Hz.

sa’nn nezdindc var oldu. Çünkü ruh canldr ve her canl ruhtur. O
ikisine selam verdim ve Hz. sa’ya dedim ki: ‘Hangi özelliinde bizden

üstün oldun ki, Allah seni kendisine izafeyle ‘ruh’ diye isimlendirdi.’

öyle dedi: ‘Beni anneme ihsan edeni duymadn m?’ Bunun üzerine

söylediini anladm. Bana dedi ki: ‘Bu ayrcalk olmasayd, ölüleri di-

riltemezdim.’ Ben de kendisine dedim ki: ‘Ölüleri diriltenleri gördük,

fakat onlarn yaps seninki gibi deildi.’ öyle dedi: ‘Ölüleri dirilten

kimse bana varis olduu ölçüde onlar diriltebilir. Ben bana ölüleri di-

riltme gücü verenin makamn alamadm gibi varisim de bu hususta
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benim makamma ulaamaz. Bu özellii bana veren Cebrail bir yere

temas ettiinde, temas nedeniyle yer canlanr. Ben ise öyle deilim,

benim paym suretleri özel bir ekilde temas ederek ayaa kaldrmaktr.

Tüm Ruh (Ruhu’l-Kül) o suretlere ruh verme iini üstlenir. Bana bu

gücü ihsan eden Ruh ise temasn izhar ettii surete hayat verir. Bunu

bilmelisin.’

Yüzümü Yahya’ya çevirip öyle dedim: ‘Allah kendisini kyamette

getirdiinde, senin ölümü kurban edecein bana bildirildi. Ölüm cen-

net ile ate arasna yerletirilir ki, orada bulunanlar kendisini görsün.

Böylece ölümün parlak bir koç suretinde olduunu anlarlar.’ O da

‘Evet5 dedi ve ekledi: ‘Bana tahsis edilen bir özelliktir bu. Ben Yah-

ya’ym ve benim zddm olan ölüm benimle birlikte olamaz. Oras ha-

yat diyardr. Dolaysyla ölümün kalkmas gerekir. Ölümü ise benden

bakas ortadan kaldramaz.’ Ben de öyle dedim: ‘Benim dikkatimi

çektiin hususta doru söyledin. Peki, âlemde pek çok Yahya vardr?’

öyle cevap verdi: ‘Yahya’ denilen bu isimde öncelik mertebesi geçmi

veya gelecek insanlar arasnda benimdir. Herkes benden dolay Yah-

ya’dr. Allah Teâlâ benden önce kimseye böyle bir ad vermedi. Öyleyse

her Yahya bana tabidir ve benim zuhurumla birlikte onlarn bir hükmü

kalmaz.’ Böylece daha önce bilmediim bir eye dikkatimi çekmi ol-

du. öyle dedim: ‘Allah sana bana olan iyiliin nedeniyle iyilikler ver-

sin,’

Sonra öyle dedim: ‘kinizi bir gökte bir araya getiren Allah’a

hamd olsun. Burada Allah’n ruhu sa ile Yahya’y kastediyordum. Bu

sayede size bir meseleyi sorup her birinizin huzurunda cevap alma im-

kân bulacam. kiniz de sevgi selamna mazhar oldunuz. sa hakknda

henüz beikteyken, ‘Doduum, öldüüm ve diriltileceim gün bana selam

olsut
,m denilmiken Yahya hakknda ‘Doduu, öldüü ve diriltecei gün

ona selam olsun
3160

denilmitir. sa Hakkn verdii selamla kendinden

haber vermiken Hak Yahya’ya kendisinin selamn bildirmitir. Bu

makamlardan hangisi üstündür?
5 Bana öyle dedi: ‘Sen Kuran ehli de-

il misin?’ Ben de ‘Evet öyleyim, ben Kuran ehliyim’ dedim. öyle de-

di: ‘Hakkn benimle halaolunu birletirdii özellie bak! Allah hana

‘Salihlerden bir nebiydi
’ 161 demi, belirsizlikte belirli zikretmedi mi? Ben

de ‘Evet’ dedim. Devam ederek ‘Halamn olu sa için ise
‘

Salihlerden

-
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dr ’ 162 demedi mi? Allah benim için de ayn eyi demi, onu belirsizlik-

te belirli yapmtr.’ Sona öyle demitir: ‘Isa’nn beikteki sözü halam

iftiradan kurtarma amac tar. Bu nedenle Allah’tan bizzat kendisi ak-

tarm ve ‘bana selam olsun
’163

demitir. Yani Allah’tan selam olsun ba-

na demitir. Ben de öyle dedim: ‘Haklsn, doru söyledin. Fakat bu

selam belirliyken Hakkn sana selam belirsizdir ve belirsiz geneldir.’

Bu kez bana öyle dedi: ‘Kastedilen zatn belirlenmesi deil, cinsin be-

lirlenmesi ve tarifidir. Dolaysyla onunla belirlilik taksnn bulunmas

veya yokluu arasnda bir fark yoktur. Ben ve sa selamda eitiz! yilik-

te de böyleyiz. Bizim için iyilik benim hakkmda müjdeyle, sa hakkn-

da meleklerle gelmitir.’

Yahya’ya öyle dedim: ‘Bana fayda verdin, Allah da sana fayda

versin! Niçin ‘hasur’ oldun?’ öyle dedi: ‘Bu da babamn Meryem Be-

tül’e kendisini bütünüyle tahsis etmedeki iradesinin bir neticesidir; ‘Be-

tül’ erkeklerden uzaklaan demektir. Babam mihraba girip onun halini

görünce arm ve Allah’a onun gibi erkek bir evlat kendisine vermesi

için dua etmi, bu dua nedeniyle ben kadnlardan yüz çeviren bir

‘hasur’ olarak domuum. Kadnlardan yüz çevirmek kamillik deil,

sadece bir himmetin neticesidir. Çünkü kemal ürün sahibi olmadadr.’

öyle dedim: ‘Cennetteki cinsel ilikide niçin çocuk yok?’ öyle dedi:

‘Böyle deme, aksine o ilikinin bir ürünü vardr vc bu kaçnlmazdr.

Cennetteki çocuun doumu cinsel iliki tamamlanr tamamlanmaz iki

çiftin suretinde ortaya çkar. Dünyada inzal suyla olduu gibi orada

rüzgârla gerçekleir. Bu rüzgâr iki çift arasnda gerçekleen eyin sure-

tine göre ortaya çkar. çimizden bir ksm bunu görürken bir ksm
görmez. Nitekim dünyada da gayb âlemi bulunduu gibi kendisini gö-

ren için ehadet âlemi vardr.’ Ona öyle dedim: ‘Bana fayda verdin Al-

lah da seni kendisini bilmek nimetinden faydalandrsn.’

Sonra ona öyle dedim: ‘Buras senin göündür.’ Cevap verdi:

‘Hayr! Ben sa ile Harun arasna gider gelirim. Bazen orada bazen bu-

radaym. Yusuf ile dns arasnda da gider gelirim.’ Bunun üzerine de-

dim ki: ‘Niçin dier nebileri deil de Harun’a tahsis edildin?’ öyle

dedi: ‘Bunun nedeni nesebe saygdr. Ben sa’ya halamn olu olduu
için giderim ve onu kendi göünde ziyaret ederim. Harun’a da halam

dünyada nesep ve din bakmndan kardei olduu için giderim.’ öyle
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dedim: 'Nasl onun kardei olabilir ki? Onlarn arasnda uzun bir za-

man dilimi var? öyle dedi: 'Semud’a kardeleri Salih’i gönderdik.' 164 Bu

kardelik nedir? Salih, Semud’un baba ve anne bir kardei miydi? Bu-

nunla birlikte Salih onlarn kardeidir. Scmud kabilesi böyle isimlendi-

rilmi ve Salih Semud’un neslinden, dolaysyla 'onlarn kardei olmu-

tur.’ Bunun ardndan din kardeliini açklamtr: ‘Baknz! Leyke

halk Medyen’den olmadklar halde ‘uayb Medyen’dendi ve uayb
hakknda ‘Medyen’in kardei’ denilerek 'Medyen’e de kardeleri uayb’1

gönderdik
' 163

denilmitir. Leykeliler zikredilince, öyle demitir: ‘uayb

onlara deyince’ demi, kardeleri dememitir. Çünkü onlar Medyen’e

mensup deillerdi. uayb ise Medyen’liydi. Benim o ikisini ziyaretim

sla-i rahimdir (akraba ziyareti). Bununla birlikte Harun’dan daha çok

Isa’ya yaknm.’

Sonra üçüncü göe Yusuf’un yanna yükseltildim. Selam verince

selamm ald ve bana. ‘Ho geldin, merhaba’ dedi. Ben de ona öyle

sordum: ‘Yusuf! Seni çardnda niçin davetçiye olumlu karlk

vermedin? Allah’n peygamberi kendinden haber verirken senin snan-

dn gibi bir imtihanla snanp hükümdar tarafndan davet edilseydi,

davetçiye olumlu karlk vereceini ve kadnlarn söyledii söze göre

hükümdardan cevabn geliini beklemeden hapisten çkmak isteyecei-

ni söylemitir.’ Yusuf bana öyle dedi: ‘Tecrübeyle varsaym arasndaki

fark, gök ile yer arasndaki farktan daha büyüktür. Bir eyi var saymak

ile onu kendinden tecrübe etmen arasnda fark vardr. Bana nispet edi-

len iftira Hz. Peygamber’c nispet edilseydi, o da kendisi orada deilken

suçsuz olduunun hükümdarca örenilmesini isterdi. Böyle bir durum

orada bulunmaktan daha güçlü bir delildir. Hz. Peygamber rahmetti

ve genilik âlemindendi. Hapis ise dardr. Böyle hale sahip bir insana

davet gelince, genilie koar, fakat bu bir varsaymdr! Hâlbuki var

saymla konumak tecrübeyle konumakla bir deildir. Hz. Peygamber

bu sözü bana yaplan iftiraya tahammülüm nedeniyle beni kâmil olarak

nitelemek üzere söylemitir. Daha dorusu yaça kendinden büyük ol-

duum için, bana kar saygnn gereiyle böyle söylemiti. Nitekim

brahim hakknda da ‘Biz brahim’den daha çok kukuya layz’ de-

miti. Bu da brahim’in kukuland ey hakkndadr. Lut hakknda

ise ‘Allah kardqim Lut’a merhamet etsin! O güçlü bir dayanaa srtn

vermiti* demitir. Onu tekzip ettiini gördün m i? Hayr! Çünkü
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Lufun kastettii ‘güçlü dayanak" kabileyken Hz. Peygamberin zikret-

tii Allah’tr. Bu durum, tecrübenin olmad bir hususta kendini tec-

rübeli yerine koymaman için sana yaplan bir uyardr. ‘Palann yerinde

olsaydm, ona öyle denilmezdi’ deme. Ben de böyle dedim. Hayr! Al-

lah’a yemin olsun ki, ona gelen sana gelseydi, sen de ayn eyi söyler-

din. Çünkü güçlü hal, zayf hal üzerinde hüküm sahibidir.’

Allah’n peygamberi Yusufta iki hal birlemiti: Birincisi hapse

girme, dieri iftirayd. Peygamber gönderildii kimselerin Rabbinin

kendisini çard hususta çarsnn kabul edilmesini salayacak bir

inanc yerletirmek ister. Ona nispet edilen iftira ise, herkesin bildii

üzere, davet getiren bir peygamberden beklenmeyecek bir davranla

ilgiliydi. Dolaysyla onlarn nezdinde Yusufun beraatn talep etmesi

bir zorunluluktu ve ancak bu sayede insanlar Yusufun Rabbinin ka-

tndan getirdii davete iman edebilirlerdi. Üstelik o mecliste Yusufun

bulunmamas gerekirdi ki, orada bulunduu için beraat etti eklinde

oradakilerin içinde bir kuku olumasn. Öyle bir mecliste bulunan ile

bulunmayan arasnda büyük fark vardr. Yusuf o mecliste yok iken ka-

dn YusuPa hainlik etmemi, onu kendisinin arzuladn söylemitir.

Böylece Yusufun ailesi hakknda hükümdara ihanet etmedii anlal-

mtr. Öte yandan kadnn sözlerinden Yusufun hükümdarn hakkn

çok gözettii de anlalmtr. Bu nedenle kendini tezkiye etmemi ve

öyle demitir: ‘Ne/s kötülüü emreder.’
166 Yusufun yiitliinin ve fii-

tüvvetinin bir neticesi, hükümdar kendisini çarmasna ramen hapis-

te kalmasdr. Bunun deerini ancak Hz. Peygamber takdir edebilirdi,

çünkü o Yusufu övmek amacyla ‘Ben, beni çarana icabet ederdim’

demitir.

Bunun üzerine kendisine öyle dedim: ‘Allah’n senden haber veri-

inde ortaklk gerçeklemitir. Çünkü Allah, ‘O, ona arzu duydu, Yusuf

da ona
’167

demitir. Hâlbuki burada neye dair olduu belirtilmemitir.

Bu durum mananm birliini gösterir.’ Yusuf öyle dedi: ‘te bu ne-

denle elçisi vastasyla hükümdara ‘kadnlara durumu ve iin gerçeini

sor’ dedim.’ Kadn ise kendisinin Yusufu arzuladn söylemi, fakat

Yusufun onu arzuladm söylememitir. Böylece bu konudaki yanlg

ortadan kalkmtr. Allah Teâlâ bu arzuyu ifade ederken bir durum ad
vermemi, bu konuda bir hal belirlememitir. Bu nedenle öyle dedim:
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‘Dilde de bir ortaklk olmaldr!’ Yusuf, ‘haklsn’ dedi ve devam erri:

‘Kadn bana arzu duydu ki, benden istedii eye beni zorlasn. Ben de

onu bu iten uzaklatrmaya zorlayaym diye arzu duydum. Böylece or-

taklk benden ve ondan ‘zorlama’ talebinde gerçekleti. Bu nedenle Al-

lah ‘O, ona arzu duydu"™ demitir. Yani Yusuf’un da kendisine arzu

duyduu hususta demektir. Bu ise her birinin ötekinden istedii hu-

susta birbirlerini zorlamak demektir. Bunun delili
1imdi hak ortaya çk-

t, ben onu kendimden istedim
' 169

ayetinde belirtilir. Surede Yusuf’un

onu kendi nefsi adna istedii kesinlikle zikredilmemitir. Allah ise

kendisinden istedii ite kadn uzaklatrmada zorlamak iradesinde

Yusufa burhan göstermitir. Yusufun gördüü burhan, yumuak söz-

le onu uzaklatrmakt. Nitekim Allah Hz. Musa ile Harun’a öyle de-

mitir:
lOna yumuak süz söyleyin

" 70
Yani ona iddede davranmayn,

kötü söz söylemeyin. Çünkü o her durumda zayflkla nitelenmi bir

kadndr. Bunun üzerine Yusufa öyle dedim: ‘Bana fayda verdin Allah

da sana fayda versin.’

Sonra ona veda ederek ayrldm ve Idris’e geldim. Selam verdim,

‘merhaba, Muhammedi varis ho geldin’ dedi. Sordum: ‘Bize ulat-
na göre, senin için gerçek nasl belirsizleti? Sen kuku bulunmayacak

bir ekilde tufann durumunu bilememisin. Hz. Peygamber ise kendi-

sine gelen vahiyle birlikteydi. öyle dedi: ‘Onuyuz bin veya daha fazla

kiiye gönderdik
" 7l Bu bana vahyettiklerinden biriydi.’ öyle dedim:

‘Bana senin ‘hark’ kabul ettiin aktarld.’ öyle dedi: ‘Hark olmasay-

d, yüce bir mekâna yükselemezdim.’ Sordum: ‘Mekânn karsnda

merteben neresidir?’ ‘Zahir batnn unvandr’ dedi. Sordum: ‘Kav-

minden sadece tevhidi isteyip baka bir ey istemediin bana ulat.’

Dedi ki: ‘Onlar bunu yapmamlardr. Ben nebiysem, tevhit kelimesine

çarrm, tevhide deil! Kimse tevhidi inkâr etmez.’ Bu garip bir bil-

gidir. Sonra öyle dedim; ‘Ey hikmetleri koyan! Ferlerde içtihat bizce

merudur. Ben zamann alimlerin dilinin diliyim.’ öyle dedi: ‘Asliar-

da da merudur. Alial bir kiiyi gücü ölçüsünde yükümlü tutar.’ Sor-

dum: ‘Hakka dair ihtilaflar artm, sözler çoalmtr.’ öyle dedi: ‘An-

cak böyle olabilirdi, çünkü i mizaca baldr.’ Dedim ki: ‘Ey nebiler

topluluu! Hakka dair görü ayrlna dümediinizi görmekteyim!’

öyie dedi: ‘Bizim söylediklerimiz teorik düünce kaynakl deildir.

Biz ayn kaynaktan konuuruz. Hakikatleri bilen insan, bütün nebilerin
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Allah hakknda bir görüte ve sözde -adeta teorik düünce sahiplerinin

bir görüte hemfikir olmas gibi- hemfikir olduklarn bilir.’ Sordum:

‘Acaba i kendinde size söylendii gibi midir? Çünkü akln delilleri si-

zin bu hususta getirdiiniz hususlarn bir ksmn imkânsz saymakta-

dr.’ öyle dedi: ‘ bize denildii ve O’nun hakknda görü söyleyen

herhangi birinin dedii gibidir. Çünkü Allah her söz söyleyenin sözü

nezdindedir (her zan sahibinin zannnda bulunur). Bu nedenle insanla-

r tevhide deil, tevhit kelimesine davet ederiz. Hakka dair kendi teorik

düüncesiyle konuan insan, mahzurlu bir konuda konumamtr. Al-

lah’n kullarna emrettii ey, mertebenin tevhididir ki, herkes onu ka-

bul eder.’ Dedim ki: ‘Öyleyse mürikler ne olacak?’ öyle dedi: ‘Onlar

vaz’ nedeniyle cezalandrlr. Onlar vaat ettikleri eylerde yalan söyle-

mi ve onlar yaknlk vesilesi saymlardr, yoksa putlar birlik merte-

besinin sahibinin mertebesine yerletirmemilerdir.’

dris’e sorduum sorulardan birisi de uydu: ‘Vahamda tavaf

eden bir ahs görmütüm. Bana dedelerimden biri olduunu söyledi

ve adn verdi. Ona ölüm vaktini sondum, ‘krk bin sene önce’ dedi.

Ona Âdem’in ne zaman yaadn bilmediimizi söyledim. Bana öyle

sordu: ‘Hangi Âdem’i soruyorsun? Yakn Âdem’i m?’ öyle dedi: ‘Ben

Allah’n peygamberiyim, doru! Bununla birlikte âlemin süresini bil-

miyorum. Gerçi genel bir tarih verilebilir. Dünya ve ahiret ezelidir.

Yaratlm hakknda eceller yaratlmada deil, müddetlerin sona erme-

siyle belirlenir. O halde yaratma her nefes yenilenir. Allah bize neyi

bildirirse, onu biliriz. ‘Onun bilgisinden bir eyi, 0 dilemeden ihata ede

-

metler.’
172 Bunun üzerine ona sordum: ‘Peki kyametin kopmasna ne

kadar kald?’ ‘nsanlar için hesaplar yaklat, onlar gaflet içinde yüz çe-

virir’ dedi. öyle dedim: ‘Bana onun yaklama ardarndan birini söy-

le.’ ‘Âdem’in varl kyamet alamederinden biridir’ dedi. Sordum:

‘Dünyadan önce baka bir yer var myd?’ öyle dedi: ‘Varlk yeri tektir

ve bu yer niceliksel olarak dünya olduu kadar ahiret de nicelik olarak

ondan ayrr. Emir cisimlerde var olma, bakalama geli-gidi olmak

üzere sürekli ve daimidir.’ Dedim ki: ‘Orada ne vardr?’ Dedi ki: ‘Bil-

diimiz ve bilmediklerimiz vardr.’ Dedim ki: ‘Doru ne yanl ne?’

‘Yanl izafedir, doru asl olandr
5

dedi ve ekledi: ‘Allah’ bilen âlemi

de bilir. Bilir ki, doru sürekli elik eden asildir. Hata ve yanl ise iki

bakn kartldr. Bu kardk zorunludur. Hata da olacaktr. Hatay



122 Fütûhât- Mekkiyye 13

dile getiren doruyu kabul eden kimsedir. Hatann olmadn söyle-

yen hatay dorunun parças sayar.’

Sordum: ‘Âlem hangi nitelikten var oldu?’ ‘Cömertlikten?’ dedi.

‘Baz eyllerin de böyle dediklerini duymutum’ dedim. ‘Söyledikleri

dorudur' dedi. ‘Arz gününden sonra intikal edeceimiz son yer nere-

sidir?’ diye sordum. öyle dedi: ‘Allah’n rahmeti! O her eyi kuatan

rahmettir.’ ‘Hangi ey?’ dedim. öyle dedi: ‘ki eylik: baki olan rah-

metiyle baki klarken var ettiini rahmetiyle var eder.’ Sonra öyle de-

di: ‘Arazlarn mahalli varlklarnda sabittir ve arazlar onlarda benzerle-

riyle ve ztlaryla yer deitirir.’ ‘En büyük i nedir?’ dedim. ‘Onu bilen

en büyüktür’ dedi.

dris’e veda ettim ve ayrldm, Harun’a konuk oldum. Yannda

Yahya vard. Benden önce kendisine geldiini görünce, sordum: ‘Seni

yolda görmedim. Baka bir. yol mu vardr?’ öyle dedi: ‘Her ahsn

kendisinin (seyr ü) siilk ettii bir yolu vardr.’ Sordum: ‘Bu yollar ne-

rededir?’ ‘Bunlar siilk ile birlikte meydana gelirler’ dedi.

Harun’a selam verdim. Selamm ald ve bana ‘ho geldin’ dedi ve

ekledi:
cEy mükemmel varis, merhaba!’ Ben de öyle dedim: ‘Sen nebi

ve resul olmana ramen, halifenin halifesisin, öyle mi?’ öyle dedi:

‘Ben asl hükmüyle bir nebiyim. Peygamberlii kardeimin duasyla al-

dm. Böylece bana verilmi olan nebilige göre bana vahyedilirdi.’ De-

dim ki: ‘Ey Harun! Ariflerin bir ksm varln kendi haklarnda yok

olacan zanneder ve bu nedenle sadece Allah’ görürler. Âlem, onlara

göre, Allah’n yannda iltifat edilecek bir ey deildir. Hiç kukusuz o

arifler mertebe halamndan sizden aadadr. Allah senin öfkelenen

kardeine öyle dediini bildirir: 'Bize dümanlar güldürme.’17* Bu sö-

zünle onlar adna bir deer takdir ettin. Bu davran ariflerin haliyle çe-

liir.’ Harun öyle dedi: ‘Onlar hakldr ve onlar zevklerinin verdiine

bir ey eklememilerdir. Bak! Onlara göre yiten ey âlemden gerçekten

kaybolmu mudur?’ Ben de ‘hayr’ dedim, öyle dedi: ‘Gerçei olduu

hal üzere bilgideki eksiklikleri, kaçrdklar ey ölçiisündedir. Onlara

göre âlem yoktur. Öyleyse onlarn Haktan eksiklikleri, âlemden kendi-

lerine perdelenen ey kadardr. Çünkü bütün âlem, Halckn tecellisin-

den ibarettir. Hakk bilen için durum böyledir. ‘Öyleyse nereye gire-
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çeksiniz?’ ‘Bu, sadece iin kendinde bulunduu durumu ‘bilenler için

bir öüttür.’

Kemal varlndan bakas m?

Onu yitiren kâmil deil ki

Ey fenadan söz eden, destekle

Baaktan buday elde et

Yitirene boyun eme

Süreyle bitenin peinden güme

Nefsin gayesine uyma

Hakk batlla kartrma

Harun’a veda ettim ve Hz. Musa’ya konuk oldum. Selam verdim,

selamm ald ve bana ‘ho geldin’ dedi. Hz. Peygamber’e namazlarn

farz klnmasyla ilgili yapt tavsiyeler ve bu sayede bize dönük iyilii

nedeniyle ona teekkür ettim. Bana öyle dedi: ‘Hz. Peygamber’e yap-

tm tavsiye zevk ilminin bir faydasdr. Dorudan olmann sadece

kendisiyle idrak edilebildii bir hali vardr.’ Dedim ki: ‘Sen sürekli

bakas adna çaltn ve bütün hayr senin adna gerçekleti.’ öyle de-

di: ‘nsann bakas uruna çalmas, gerçekte kendisi için çalmas

demektir. Böyle bir çalma bakasnn ona teekkürünü artrr. ükre-

den ise Allah’ O’nun en sevdii övgülerle zikreden kimse demektir.

Bakas için çalan kimse, bu övgüleri dile getiriyor demektir. Zikre-

den insan kendi diliyle ve bakasnn diliyle Allah’ zikreder.’

Allah Musa’ya öyle der: ‘Ey Musa! Bana asi olmayan bir dille be-

ni zikret.’ Bu emirle Allah bakasnn diliyle kendisini zikretmesini em-

retmi, bunun yan sra iyilik yapmasn ve kerem sahibi olmasn em-

retmitir. Sonra öyle dedim: ‘Allah Teâlâ seni peygamber yapmakla ve

seninle konumasyla insanlara kar üstün klmtr. Sen ise Allah’

görmek istedin. Allah’n peygamberi ise öyle der: ‘Sizden biriniz

Rabhini ölmeden göremez.’ öyle dedi: ‘Ben de görmek isteyince, ha-

dise öyle oldu! Allah benim isteime (arta balayarak) olumlu karlk

verdi ve ben bayldm. Baylmam esnasnda Allah’ gördüm.’ öyle de-

dim: ‘Ölüyken mi?’ O da ‘Evet’ dedi.
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Dedim ki: ‘Hz. Peygamber dirili günü seni bulunca, durumun

hakknda kukuya kaplmtr. Herkesi bayltan üfleme esnasnda ba-

ylmam iken Tur danda baylmakla ödüllendirildin mi? Bunu bil-

miyordu. Çünkü bayltan üfleme (srafil’in sur’a üflemesi) genel deil-

dir.’ ‘Haklsn’ dedi ve ekledi: ‘Allah beni Tur’da baylmakla ödüllen-

dirdi. Ben ölmeden O’nu görmedim, sonra ayldm ve kimi gördüü-

mü anladm. Bu nedenle öyle dedim: ‘Sana tövbe etim.’ Çünkü ben

O’na dönmütüm.’ Sordum: ‘Sen Allah’ bilenlerden birisin, Allah’

görmemi miydin ki, bunu istedin? öyle dedi: ‘Ben O’nu akli bir zo-

runlulukla büiyordum.’

öyle dedim: ‘Niçin bu özellik bakasna deil de sana tahsis edil-

mitir?’ öyle dedi: ‘Ben O’nu görüyor, fakat O olduunu bilmiyor-

dum. Mertebe farkllamt, O’nu gördüm, kimi gördüümü anladm.

Ayldmda perdelenmedim ve ebediyete kadar gördüüm bana elik

etti. te bizimle gördükleri eyi bilmekten perdelenmiler arasndaki

fark budur. Onlar öldüklerinde Hakk görürler. Mertebe onlar adna

kendisini temyiz eder. Geri döndürülselerdi, söylediimizi söylerlerdi.’

öyle dedim: ‘Ölüm O’nun görülme yeriyse, her ölü kendisini görür.

Hâlbuki Allah onlar görmekten perdelenmekle nitelemitir.’ öyle de-

di: ‘Onlar Allah’n O olduunu bilmekten perdelenmilerdir. Tanma-

dn bir ahsla karlatn düün. Sen onu adyla aramaktasn ve

kendisine muhtaçsn. Onunla karlatnda tpk bütün karlatn
insanlar gibi kendisine selam verir, o da senin selamn alr, fakat ken-

disini tanmazsn. Böyle bir durumda sen onu görmemisindir ve sü-

rekli kendisini ararsn. Hâlbuki o senin kendisini gördüün yerdedir.

Bu durumda sen sadece bilgiye itimat edersin. Bu nedenle bilginin

O’nun zatnn ayn olduunu söylerdik. Çünkü zatnn ayn olmasayd,

ilahtan bakas ona itimat edemez veya bilgiye itimat olmazd.’

Sordum: ‘Allah sana da gösterdi ve daa tecelli edeceini söyle-

di.’ öyle dedi: ‘Hiçbir ey O’nun tecellisinin karsnda duramaz ve

dolaysyla halin deimesi gerekmitir.’ Dan parçalanmas Musa’nn

baylmasnn benzeriydi. Musa öyle dedi: ‘Da sarsan ey, beni ba-

yltt,’ Dedim ki: ‘Allah bana öretme iini üstlendi ve bana verdii

kadarn örendim.’ öyle dedi: ‘Allah kendisini bilenler karsnda da-

ima böyle hareket eder. Sen de âlemden deil, Allah’tan bilgi al! Sen
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Allah’tan ancak kendi istidadn ölçüsünde bilgi alabilirsin. Bizim gibi-

ler seni O’ndan perdelemesin. Çünkü sen bizim vastamzla O’nun te-

cellisinden ancak bizim bildiimizi öreneceksin ve biz sana ondan an-

cak istidadn ölçüünce verebiliriz. Öyleyse arada bir fark olmadna

göre, sen Allah’a yönel! Biz sizi O’na çaralm diye gönderildik, yoksa

kendimize çarmak üzere gönderilmedik. te bu
*
Bizimle stein aranz-

daki ortak kelimedir; Allah’tan bakasna ibadet etmemek, O’na ortak ko-

mamak, Allah' brakp birbirimizi rab edinmemek

’

174 öyle dedim: ‘Ku-

ran’da da böyle geldi.’ Cevap verdi: ‘Evet, gerçekte de öyledir.’ ‘Al-

lah’n kelamn neyle duydun?’ diye sordum. ‘Kulamla’ diye cevap

verdi. Sordum: ‘Kulan nedir?’, ‘O'dur’ diye cevap verdi.

Sordum: ‘Sana niçin bu özellik tahsis edilmitir?’ Dedi ki: ‘Sadece

sahibinin bilebilecei bu konudaki zevk nedeniyle tahsis edilmitir.’

Dedim ki: ‘te zevk sahiplerinin hali böyledir.’ ‘Evet’ dedi ve ekledi:

‘Zevkler mertebelere göredir.’

Sonra Hz. Musa’ya veda ederek yanndan ayrldm vc Hz. bra-

him’e konuk oldum. Selam verdim selamm ald, bana ‘ho geldin,

merhaba’ dedi. Ben de söze öyle baladm: ‘Babacm! Niçin ‘bu ii

onlarn u büyüü yapt
’ 175

dedin?’ öyle dedi: ‘Kavmim, Hakkn kendi-

lerinin ilah edindikleri putlardan daha büyük olduunu söylüyorlard.’

Sordum: ‘Peki iarer zamirini kullanmann hikmeri nedir?’ brahim

öyle dedi: ‘Onu biliyor olman lazm.’ Dedim ki: ‘Ben onun mübteda

olan bir iaret olduunu ve haberinin ise hazfedilmi olduunu biliyo-

- rum. ‘Bu ii u büyükleri yapt, ona soru n’
176

ifaden habere delildir ve bu

ifade onlara kendilerinden delil getirmek demektir.’ Bunun üzerine b-

rahim öyle dedi: ‘Ben iin kendinde bulunduu duruma herhangi bir

ey eklemedim.’ Sordum: ‘Üçk hakknda söylediklerin neydi? nana-

rakm söylemitin o sözleri?’ ‘Hayr’ dedi ve ekledi: ‘O söz kavme kar-

delil getirmek üzere bildirme amaçlyd. Hakkn bu konuda söyledi-

ini görmüyor musun? ‘Bunlar brahim’e kavmine kar verdiimiz delil-

lerdir.’
177 Kavmin ilah hakkndaki inanc, Nemrut b. Kenan’n ilah ol-

duuydu. Bu klar onlarn ilahlar olmad gibi Nemrut da gerçekte

onlara göre ilah deildi. Onlar ibadet ederken ‘ilah’ diye yonttuklar

eylere tapmaktayd, Nemrut’a deil! Bu nedenle brahim ‘
Benim rab-

bim hayat veren ve öldürendir’
178

deyince, Nemrut hayat vermeyi ve öl-
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diirmeyi kendilerinin ortaya koyduu ilahlara nispet edememi, saçma-

lamaktan korkarak ‘Ben hayat verir ve öldürürüm5179 demiti. Böyle di-

yerek Nemrut ilahlarn tenzih etmek üzere kendini hedef göstermi,

oradaki insanlarn inanç sarsnts yaamasn engellemek istemiti.

Hz. brahim oradaki insanlarn getirdii valiyi anlamadaki eksik-

liklerini görmütür. Davetini ayrntl açklamaya kalkm olsayd söz

uzayacak ve meclis uzun sürecekti. Bu kez onlarn anlayna daha ya-

kn olana dönerek Allah’m günei doudan dodurmasn zikretmi,

kendisinden günei batdan dodurmasn istemi, bu talep üzerine kâ-

firin dili tutulmutu. Bunun üzerine kendisine öyle dedim: ‘Yanl bile

olsa söz söyleyebilecei bir hususta Nemrut’un susturulmas, Allah’n

onu aciz brakmasndan kaynaklanr. Çünkü Nemrut bu konuda görü

belirtseydi, kendisine öyle denilecekti: ‘Sen yokken de güne zaten

doudan domaktayd.’ Böylece yaça kendisinden büyük olan bir in-

san Nemrut’u bedihi bir ekilde yalanlayacakt.’ Bunun üzerine bra-

him öyle dedi: ‘O söz nedir?’ Dedim ki: ‘öyle derdi: Biz ii senin

hükmünle yapmyoruz veya bir hikmeti senden dolay geçersiz sayma-

yz.’ öyle dedi: ‘Gerçekten de Nemrut’un susturulmas Allah’n ica-

zyd. Böylece orada bulunanlar brahim’in doru söylediini ve Nem-

rut’un ilahlk iddia edemeyeceini anlad.’

Sonra Beyt-i mamur’u gördüm. Bir anda kalbimi orada buldum ve

her gün ona giren melekleri gördüm. Hak kendisini sdran o kalbe

ve yetmi bin nur ve karanlk perdeye tecelli eder. Böylece Hak onlarda

kulunun kalbine tecelli etmitir. Onlar olmadan tecelli etseydi, zatnn

tecellileri kulun yaratl âlemini yakard. Oradan ayrlnca Sidre-i mün-

teha’ya geldim, onun aa dallar ve uzak dallan arasnda durdum.

Amellerin nurlar onu kaplamt. Dallarnn zirvelerine ise insann ya-

ratlnda bulunan amel sahiplerinin ruhlarnn kulan konmutu.

Dört nehre gelirsek, bunlar Meratibü'l-ulumi’l-vehb diye isimlen-

dirdiimiz kitapçkta zikrettiimiz dört ilahi-velbi nehirdir. Döekleri

ve ariflerin refreflerini gördüm. Nurlar kaplad beni ve bütünüm nura

döndü. Bana benzerini daha önce hiç görmediim bir hilaf giydirildi

ve öyle dedim: ‘Allah’m! Ayetler riirlü türlü!’ Kana bunu derken u
ayet okundu: ‘De ki Allah’a ve bize indirilene brahim’e, Ishak’a, Yakub’a

ve öncekilere indirilenlere, Musa’ya ve sa’ya ve rablerinden gelen nebilere
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indirilenlere iman ettik. Hiç birini ayrt etmeyiz Biz O’na teslim olanla-

nz.
,lS0

Allah bu ayette bana bütün ayetleri verdi, ii bana yalanlatrd,

onu her bilginin anahtar yapt. Anladm ki ben, bana zikredilenlerin

hepsinin bir toplamym. Bu müjdeyle birlikte benim Muhammedi

makam sahibi olduum ortaya çkt: Ben, Hz. Muhammed’in kuatc-

lna (ccmiyet-i muhammcdî) varis olanlardandm. O kendisine vahiy

indirilen son kimsedir. Allah ona cevamiül kelim’i vermi, bakalarna

tahsis etmedii alt özellii tahsis etmi, peygamberliiyle alt yönü

içermitir. Hangi yönden gelirsen gel, Muhammed’in nurunun sana

parldadn görürsün! Herkes ondan bilgi alr ve her peygamber on-

dan bilgi aktarr.

Benin için bu hal gerçekleince, öyle dedim: ‘Bana bu yeter, bana

yeter.’ Unsurlarm dolmutu, bende bir boluk kalmam ve mekânm
beni sdramyordu. O’ndan dolay ‘imkân’ özelliim benden silinmi-

ti (beka billâh). Bu isra yolculuunda bütün isimlerin anlamlarn ö-
rendim. Hepsinin bir hakikate ve isimlendirilene döndüünü gördüm.

O hakikat ise benim müahede ettiimdi ve o hakikat benim varlgm-

d. Benim yolculuum bende gerçeklemiti, delaletim sadece kendi-

meydi. Buradan anladm ki: Ben bir srf kulum ve bende Rablikten bir

izyokmr.

Bu menzilin hâzinelerini açtm. Orada ilimler arasnda daha önce

kendisini görmediim terif kulluunun salt birliinin bilgisini gör-

düm. Ben dala önce kulluun toplaycln görmütüm fakat bunu

görmemitim. Gayb bilgisini ehadet gözüyle gördüm. Gaybn âlemde

nerede sonlanp da kul için her eyin ehadet haline geldiini gördüm.

‘Gayb’ derken varln gaybn, yani varlkta bulunan kastediyorum.

Bu gayb baz gözlere ve kalp gözlerine gizlidir. Mevcut olmayan gayba

gelirsek, böyle bir gaybn anahtarn sadece Allah bilebilir. Yaknlk ve

uzakln neyden ve kimden olduunu bu menzilden örendim. Art
hâzinelerini ve onlarn kalplere inmesini, kimin onlar hak ettiini, ki-

min onlar kalplere taksim ettiini, onlardan dilee bal olarak veya

olmadan nelerin indiini örendim. nsan bilginin artmasn isteyince,

bunu Allah’n peygamberine istemesini emrettii ekilde dua etmelidir.

Allah peygamberine emrederken (De ki Rabbim bilgimi artr'
m buyurdu.

Burada ifadeyi belirsiz kullanm, belirli yapmadan genelletirmitir.
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Öyleyse Hz. Peygambere inen her bilgi bu istee dahildir. Çünkü is-

tekten olan bilginin hazz istee bal olmadan gelen bilgiden üstün-

dür. stee bal bilgide arzuya ulalr. Bunun yan sra yoksulluun

zelillii, Rablie hakkn vermek ve kullua hakkn vermek de istee

bal bilgide gerçekleir. Çünkü kula her eye hakkn vermek emre-

dilmitir. Nitekim Allah da her eye yaranln verir. stee bal inen

bilgide menzilin üstünlüü söz konusudur. Bunun deerini ve kadrini

ancak Allah takdir edebilir.

Ayederin duyma ve görme (gücüyle alglanmada) snrl oldukla-

rn gördüm. Bunlar, ya görülme veya haberle ilgiliydi. Tevrat’ gör-

düm, Allah’n onu niçin eliyle yazdn ve ayrcalk nedenini örendim

ve ardm! Allah onu eliyle yazd halde deime ve tahriften nasl

konulmamtr? Yahudiler, yani Hz. Musa taraftarlar onu tahrif etmi-

tir. Bu konuda arnca, srrma öyle denildi: ‘Hitab dinle.’ Duymak
bir yana, konuan görüyor ve onu içimde bulunduum rahmetin ge-

niliinde müahede ediyordum. Ben de o rahmetin içindeydim ve

rahmet beni kaplamt. Bana öyle dedi: ‘Bundan daha garibi Allah’n

iki eliyle Adem’i yaratm iken onu günahtan veya unutmadan koru-

mam olmasdr. Tevrat’n yazld el var, iki el var! aracaksan esas

buna ar. ki el onun doasna ve toprana yönelmiti. Vesvese ise

Adem’e ancak doas yönünden gelir. Çünkü Âdem’in kendisinden ya-

ratld eylerin bir parçasndan yaratlm olan eytan ona vesvese ve-
.

A

rr. Adem’in unutmas veya vesveseyi kabul etmesi, doasndan dolay

gerçeklemi, iki el de onun doasn yaratmaya yönelmi, Allah ise

bedenine yerletirdii oullarnn günahkârlndan onu korumamtr.
Öyleyse Yahudilerin Tevrat’ deitirmesine arma! Çünkü Tevrat

kendinde deimedi, onlarn yazd ve telaffuz ettikleri ey hakknda

bir deime olmu, bu deime Allah’n kelamna nispet edilmi ve

öyle denmitir: ‘Onu anladktan sonra tahrif ederler .’
182

Onlar Allah’n

kelamnn kendileri tarafndan anlaldn bilirler. Bununla birlikte

onu aktarrken kalplerinde bulunandan ve kendilerine indirilmi Mus-

haPtan baka bir ekilde aktarrlar. Çünkü onlar ancak asl metinden

yazarken nüshalarda tahrifte bulunup asl olduu hal üzere brakrlar ki

kendileri ve bilginleri için sahih bilgi baki kalsn.
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Âdem ise iki elle yaratlm olmasna ramen bizzat asi olmu ve

Allah’n kelam korunduu gibi konulmamtr. Bu daha garip bir du-

nundur. Allah kendi kelam masumdur, çünkü o bir hükümdür ve hü-

küm masumdur; onun yeri onu bilenlerdir. Hüküm alimler nezdinde

tahrif edilmi deildir. Onlar sadece tabileri için hükmü bozar. Âdem

ise Allah'n bir hükmü deildir, dolaysyla masumluk onun ayrlmaz

özellii deildir. Fakat bir insan peygamber ise Rabbinden aktard

hususlarda masumdur. Bu durum Âdem’de ve bütün nebilerde böyle-

dir.

Bu bilgi kymetli bir bilgidir, çünkü Allah âleme bir hidayet yer-

letirdiinde, onun artk körlüe dönmesi mümkün deildir. Çünkü

Allah hidayetini ulatrd kimseye bunu açklamtr. O halde körlük-

le nitelenen kimse, rabbinin hidayetinin ulamad kimsedir. Bir insan

için Vahiy kendisine indirilene ve bu sayede bilgi elde edinceye kadar

hidayet ulam deildir’ denilemez. Böyle birisinde körlük kesinlikle

bulunmaz. O halde körlüü hidayete ancak her ikisinde de hemcinsle-

rini taklit edenler tercih edebilir. Körlük onun tabiatna uygunken hi-

dayet doasna ve tabiatma aykrdr. Bu nedenle körlüü hidayete ter-

cih eder.

Bu menzilde hazrlk yapann bilgisini gördüm. Ben sadece Allah’a

timat ederim. Bu beinci tevekküldür ve bu durum Müzzemmil sure-

sinde
‘

O'nu vekil edin’
1*3

ayetinde belirtilir.

Bu menzilde veraset yoluyla ulalan bilgiler gördüüm gibi sade-

ce kesb yoluyla elde edilen bilgiler de gördüm. Yükümlünün ükrüyle

kulun ükrü arasndaki fark örendim. Zamanlarn deimesi nedeniy-
A

le hükümlerin deimesinin bilgisini gördüm. Alemde her ey zamanl

bir tertibe ve öncelik-sonralk sralanna göre bulunur. Allah bana

isimlerini gösterdi. simlerin baz durumlarda ortak olmalar ve baz

durumlarda birbirlerinden ayrmalar nedeniyle derecelendiklerini

gördüm. Aralarnda ortaklk ilikisi bulunmayan iki isim arasnda bir

derecelenme yoktur. Bunu bilmelisin, bu deerli bir bilgidir.

Bu menzilde âlemdeki varlklarn bir ksmnn ötekilere musallat

olmasn ve bunun nedenini gördüm. Gördüm k bunun nedeni, bas-

kn gelmek ve yönetici olmak isteyen ilahi isimlerin hükümlerinden ve

kendiliklerinde sahip olduklar kskançlklarndan (gayret) kaynaklan-
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maktadr. simlerin kendilerine ortak isimlerden yardm aldn gör-

düm. Bu yardm, belli bir yardmd ve bu nedenle yaranklar ilahi isim-

lerin suretinde ortaya çkmtr; bir ksm yardm ederken bir ksm
yardm edilendir. böyle gerçekleince, Allah yardmlama hükmüyle

kendilerine hitap ederek ‘iyilikte ve takvada yardmlan’ 1114 buyurmu-

tur. Allah da kullarn kendisine göre yaratm olduu bu özelliktedir.

Çünkü kullar bu yaratl nedeniyle günaha vc taknla kar yardm-

larlar. cbar ilmini gördüm; onun mazerederin kendisinde sona erdi-

i ey ve yaratklarn iin sonunda rahmete kavumasnn nedeni oldu-

unu anladm. Allah kendilerinden meydana gelen fiillerdeki zorunlu-

luk nedeniyle yaratklarm mazur görür. Çünkü onlarda ancak doal
bir yakar kalr: Ahirce yaratl dünya yaratl gibi doal cisim ve

ruhla olmasayd, bedbahtn talebi ve yakar olamazd. Çünkü orada

doal bir durum olmasayd, bilgisiz olan nefsi bilgisizlii hakknda

uyaracak kimse de olmazd. Bunun nedeni onun hissetmeyiidir, çünkü

nefs bileik bedenden ibaret doal parçasyla hissedebilir. Nefsin bed-

bahtl ise bilgisizliinden kaynaklanr. Nefs bedenden ayrldktan

sonra bilgisiz kalmsa onun bedbahtl bilgisizlii ve cehaletidir ve

sürekli böyle kalr. Allah’n ona olan rahmeti, bu doal bedeni dünya

ve ahirette yaratmasdr. Canlnn kendisinden yoksun kalamayacan

bu hikmeti herkes bilmez.

Dönü ilmini örendim. Bu, dirili ilmi ve ahirette bedenlerin ye-

niden aratlmas ilmiydi. nsan dünyadan ayrlnca bir daha dünyaya

geri dönemez. Fakat dünya da insann ayrlmasyla birlikte onunla ayr-

lr. Bu diyardan baz insanlar cennete giderken bir ksm atee göçer,

bir ksm ise hem atee ve hem cennete göçer ve iki diyar ve nimete

ular. Çünkü orada sadece cennet ve cehennem vardr. Dünyann zat

bir kez var olduktan sonra bir daha yok olmaz. Var olan her ey ise iki

yerde veya birinde bulunmaldr. Böylece keif iki diyarda o eyin gö-

rülmesini gerektirir. Bu konudaki bir hadiste yeterli açklama vardr.

Sahabenin biri öyle derdi: ‘Ey deniz! Ne zaman atee döneceksin.’

Kastedilen cehennemliklerin içecei kaynam sudur.

Hz. Peygamber dört nehrin cennetten olduunu söyleyerek bunla-

r öyle sralamtr: Seyhan, Ceyhan, Nil ve Frat. Baka bir hadiste

‘Minberim ile kabrim arasnda cennet bahçelerinden bir bahçe vardr’
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buyurur. Zikir meclisleri ise -her nerede bulunurlarsa buiunsunlar-

cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu konuda pek çok rivayet vardr.

Allah’a hamd olsun, taklitçi deiliz. Bize göre gerçek, Rabbimizin ka-

tndan iman ve müahede ettiimiz gibidir.

Hz. Peygamber’in ‘Sizinle ümmedere kar iftihar ederim’ hadisi-

nin mertebesi bu menzilden örenilir. Bu durum yerli yerinde övgü ve

iftihar amacyla söylenmitir ve kendi yerinde böyle bir övgü göz ard

edilmez. Her mertebenin kendisine özgü bir erefi vardr. Burada arif-

lerin bir grubunun ayaklar kayar, çünkü onlar nefislerin erefiyle akl-

larn erefini ayrt edememi, bu ikisinin birbirine girmediini ve ke-

malin iki erefin varlnda birden bulunduunu anlamamlardr. Bu

menzilde insann ancak sahip olduu bir eyi görebileceini örendim.

Onu bilmesi veya bilmemesi birdir. Onu müahede etmesi gerekir ve

böylece bilginin ve müahedenin fayda vermedii bir yerde onu tanr.

ç içine girme ve devri bu menzilde örendim. Bu, Hakkn fiilde ancak

yaratklarn suretiyle zuhur etmesidir. Yaratklar ise Hakkn suretiyle

fiilde gözükmezler. Bu bir devirdir (totoloji) ve gerçekleenin imkân-

szla yol açmaz. Aksine iin kendinde bulunduu vaka budur. Çün-

kü ‘Allah siz bkana kadar, bkmaz.’ Halkn Haktaki hükmü budur. Bir

ayette öyle denilir: ‘Allah kimi hidayet ederse, gönlünü slam'a açar; kimi

saptrmak isterse, gönlünü daraltr.’
185 Dönüü ve bitii bizden olduu

gibi bu da O’ndandr.

Bu menzilde Kuran’n âlemdeki yerini gördüm. Kuran’n kendisi-

ne geldii kimse kimdir, neyi getirir ve nereye döneceini bu menzilde

örendim. Burada hakla batlla kartrma bilgisini ve onun aslnn in-

sann acelecilii olduunu anladm. nsan teenniyle hareket edip dü-

ünse ve basiretiyle hareket etse, herhangi bir eyi kartrmazd. Bunu

yapanlar pek azdr. Burada sadece gecenin bilgisini, sadece gündüzün

ve zamann bilgisini örendim. Tek bana günün, tek bana dehr’in,

tek bana asrn, müddetin bilgisini bu menzilden örendim. Tafsili vc

nerede ortaya çktn bu menzilde örendim; insana lazm olan ve e-

riatn insana açklayp artk kendisinden ayrlmayacak Allah’n hükmü-

nü bu menzilden örendim. Bu menzilde iki nüshann karlamasn
örendim. nsan kendinde Rabbinin kitabdr. Azabn ahirette olmas-

nn sebebini örendim ki bu açktr. Gizli bilginin dünya azabnn sc-
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bebini bilmede oldgu örendim. Bu durum bilhassa emzikli çocuun

durumunda böyledir. Acaba bebein ve bütün canllarn kendileri far-

knda deilken içlerinden bulunan bir elçiyle yükümlü müdürler, deil

midirler? Küçük çocuk büyüyüp yükümlü hale geldiinde, küçükken

yükümlü olduunu hatrlamaz ve onu fark etmez. Bunun nedeni, on-

daki aclardr. Ayn ey hayvan için geçerlidir. Allah Teâlâ kendiliin-

den azap etmez, bir ceza olarak azap eder. Çünkü rahmet azapta ancak

temizleme amacyla ceza olabilir; temizleme amac olmasayd, azap

olmazd. Bu, Allah’n diledii kullarna tahsis ettii bilginin srlarndan

biridir. Her ümmetin bir nebisi vardr:
‘

Her ümmete bir korkutucu gel-

mitir.
5186

Varlktaki her ey bir ümmettir. Allah öyle der: ‘Yeryüzün-

deki her canl veya kanatlaryla uçanlar sizin gibi bir ümmettir .’
187

Kaste-

dilen bütün varlk türleridir. Hz. Peygamber köpeklerin bir ümmet ol-

duunu söylemitir. Öyleyse ilahi peygamberlik, küçük büyük bütün

ümmetleri içermitir. Binaenaleyh her ümmet ya kendilerinden veya

içlerindeki bir elçinin diliyle ilahi hitapla muhataptr.

Muhayyer ve geniletilmi vacibin hükmünü bu menzilden ören-

dim. Misal olarak namaz vakitleriyle kefaretlerdeki serbestlii verebili-

riz. Hakkn kulun iradesiyle hareket etmesini ve kendisine kar gelme-

yiini bu menzilden örendim. Öyleyse bu niteliin kulda bulunmas

daha iyidir. Allah kuluna emir verip kul kendisine bazen asi olabildii

gibi kul O’na dua eder ve Allah da -kendisine emredip kul itaat etme-

dii gibi- kulun dileine karlk vermez. Meleklere baknz! Onlar, Al-

lah’n emrine asi olmadklar için, diledikleri her hususta Allah onlara

karlk vermitir. Öyle ki kulun namazda ‘âmin’ sözü meleklerin ‘âni’

sözüne tevafuk ederse, o kul balanr.

Bu menzilde ilahi ikramn geniliini gördüm. Hakkn keremin-

den bunun' karl, yükümlü âlemde büyük günahlarn ilenmesidir.

Her günah grubu için günahn deitirilmesi zorunludur; bu balam-

da büyük günahlar büyük sevaplarla deitirilir.

Bir nefsi öldürmekle bir nefse hayat veririm

Her türde ve her cinste böyledir hüküm

nsanlarn bir ksmnn günah tövbe ve salih amelle deiirken bir

ksm için cezalandrma hakkn kendisinden aldktan sonra deime
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gerçekleir. Bir grup hakknda ilahi tehdidin uygulanmas ise Hakkn

iradesinden kaynaklanr ve uygulandktan sonra içinde bulunduklar

azabn kendisine benzeyen bir nimete dönümesini talep eden yine

meiyettir. Çünkü meiyetin hükmü emrin hükmünden güçlüdür.

Emir ile birlikte deitirme ve tebdil gerçeklemise, irade nedeniyle

gerçeklemesi daha uygundur. Allah bu bilgiyi kullarndan bir ksmn-

dan gizlemiken dilediklerini ona muttali klmtr. Bu bilgi hikmet

bilgisidir; kime onlar verilirse, ona pek çok iyilik verilmitir. Bu neden-

le Allah ‘Gafur ve Rahim’dir
,m

buyurur. ‘Gafurdur’, yani örter; ‘Ra-

himdir’, yani bu örtmeyle birlikte rahimdir. Ayetin öncesinde
‘

Onlar

günahlarn iyilie çevirdii kimselerdir
’189

buyurur. Ar gidenler hak-

knda ise öyle der:
‘
Allah’n rahmetinden umut kesmeyin, Allah bütün gü-

nahlar balar .’
190

Burada mafiret ve rahmet, tövbe edip salih amel

ileyenler hakknda gelirken bu iki nitelik tövbe etmeyenler hakknda

da gelmi, onlara umutsuzluu yasaklam ve bunu ‘bütün günahlar
5

sözüyle pekitirmitir. Kullarn sonuçta rahmete ulaacan daha iyi

açklayan bir ifade olamaz! Bununla birlikte cennet ve cehennem dola-

caktr, her birisini dolduran ve oradan çkmayanlar vardr. Allah’n ih-

sanna engel yoktur. el-Mani ismi Zeyd’in nimetinin Amr’a, Amr’n

nimetinin de Zeyd’e yasak olmasyla ilgilidir. el-Mani isminin hükmü

bu kadardr ve bu durum rahmetin kapsaycln engellemez.

Dünyada ve ahiretteki derecelenme arasndaki fark, bu menzilden

örenilir. Burada üzerinde yükümlülük bulunann bu yükümlülüü

terk etmesi ve nedeni bu menzilden öreniür. Allah’n ibadet edilen

her eyde suretin ardnda Mabud olmas bu menzilden örenilir. Âle-

me efkati ve her snfa kendisine uygun ekilde yumuak davranmann

gerekülii bu menzilden örenilir. nsann diktii eyin meyvesini dev-

ireceini gördüm. Tasarruflardaki hadleri ve onlarn miktarlarn gör-

düm. Rab olmas yönüyle, ilahi ahlak ile ahlaklanmay bu menzüden

örendim. Bütün karsnda parçann yerini örendim. Bununla birlik-

te parça bütünün suretindedir. ki bozuk öncülün sahih bir bilgi veri-

ini gördüm. Misal olarak ‘her insan tatr, her ta canldr, her insan

canldr5 önermesini verebiliriz. Dolaysyla iki öncülün bozuk olmas,

neticenin sahih olmasna etki etmez. Bunun ölçüsü bilinemez.
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Mislin mislinde nasl etkin olduu ve tesir ettii bu menzilden ö-
renilir. Bunlardan birisi tesirin kendisine nispeti bakmndan ötekinden

öncelikli veya hak sahibi deildir. ki misil iki zttr. Bunu anla!

Abesin varl ve ‘Göü ve yeri ve aralarndakileri bo batl olarak

yaratmadm’
t;

ayetine ramen nasl olabilecei bu menzilden örenilir.

Abes bu ikisinin arasndaki eylerdedir. Hangi bakla abes olabilir,

hangi bakla abes batl olur? Allah ‘Sizi abes yere yarattk m zannetti-

niz
>19Z

buyurur. Burada snrlamken batl snrlamamtr.

Erkekliin diilikten üstünlüü bu menzilden örenilir. Bu, zati

deil, arzî bir üstünlüktür. mkânszn hükümleri, mahal, hal mekân

ve mekâna yerleenin hükümleri, bu menzilden örenilir. lahi tesiri

bir mahalde perdeleyen maniler bu menzilden örenilir. Muüak birli-

in (ahadiyet) otoritesi ve onun karsnda kimsenin kar duramaya-

ca, mutlak birlikte tecellinin olup olmayaca bu menzilden örenilir.

Orda tecellinin olabileceini söyleyenler, Bir’in mutlak birliini mi

(ahadiyet), yoksa toplamn birliini mi kasteder? Tecellinin olamaya-

can söyleyenler de birin mutlak birliini mi, yoksa toplamn birliini

mi kastederler. Sema adab ve onda konumann terki bu menzilden

örenilir. Aada olann darb- mesel vermek üzere yukardakine ka-

tlmas, bu menzilden örenilir. Niçin öteki daha üstündür? Zorlama-

dan önce kendisini knad kimsenin durumu bu menzilden örenilir.

Aklly zor suluktan al koyup öncelikli ve layk olana sevk eden sebep

bu menzilden örenilir. Bir ahsn hallerinin farkllamas nedeniyle

uruc ve nüzul bu menzilden örenilir. Kim inmitir, niçin inmitir,

onu kim indirmitir? Kim çkmtr, niçin çkmtr, onu kim yükselt-

mitir? nsanlarn berzahtaki halleri, bu menzilden örenilir. O konuda

haberler birbirinden farkldr. Burada tekabül özel midir, genel midir?

Özel ve genel zamanda ve ahslarda mdr? caz için gelmemi ayetle-

rin faydalar bu menzilden örenilir. Bunlar niçin gelmitir? Her yön-

den zayf olan birisinin bütün yönlerden güçlü olduunu bildii kim-

seye kar cüretkâr olmas bu menzilden örenilir. Bununla birlikte za-

yf giiçlünün kendisini yok edebileceini bilir.

blis’in Âdem’e secde etme emrinin dndaki her ite Rabbine ita-

at emesi bu menzilden örenilir. Adem’in Allah’n olduu söylenmi-

tir; Bununla birlikte blis hakknda ‘direnmi’ denirken ‘Allah’n emri-
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ne asi oldu5

denilmedi. Bu durum, ilahi surete göre yaratld için,

Âdem’e dönen bir üstünlük müdür? blis için ise böyle bir makam

yoktur. Allah, Âdem hakknda rabbine asi olmu demi, asiyi zikreder-

ken blis hakknda sadece ‘direndi’ demi, onun direnip Rabbinin em-

rine balanmaya kar direndiini söylememitir. Bir ayette ‘blis secde

edenlerden olmad’
193

denilirken baka bir ayette ‘Büyüklendi’,
194 baka

bir ayette
‘

Topraktan yarattna secde mi edeyim’,
195 baka bir ayette

‘Secde edenlerden olmaya direndi
,m

denilir. Hakkn bu ayetlerde sana

verdii bilgilere ve srlara bakmalsn.

Gururlanmann durumu bu menzilden örenilir. Âdem’in üstün

olduu yaratklar bu menzilden örenilir. Bu menzilde Âdem’den üs-

tün olan yaratklar ve onun üstünlüünün genel olmadn örendim.

Nitekim Hz. Peygamber de bir vakamda bana böyle bildirmi, Hz.

Halil brahim de eyhimiz Ebu Medyen’e Âdem’in üstünlüünün ge-

nel olmadn bildirmiti. mamlk ve imamn bilgisini orada ören-

dim. Dünyann ahirctin unvan vc ona verilmi bir misal olduu, on-

daki eyin hükmünün ise ahirette daha tam ve kâmil olduunu gör-

düm. Bir eyi bilenin kalbinin bilginin verdii hükümden caymasnn

sebebi ve bunun hikmetini bu menzilde örendim. Allah’n kullar

hakkndaki sünnetinin deimemesinin sebebini bu menzilde ören-

dim. Hakkn inayet sahibine tahsis ettii muhadesenin (sohbet) vakti-

nin belirlenmesini bu menzilden örendim. Müahede ile muhadese

halini bir araya getirmek, muhadeseden meydana gelen müsamereyi

(gece sohbeti) bu menzilden örendim. Hakkn müsamere yapmas

imkânsz deilken belli vakitlerde muhadeseden uzak durur. Bu, kulun

Allah’a ve Allah’tan kula dönük ilahi bir hitaptr. Bu bilginin kyamette

kendisini bilene getirecei bilgiler, bu menzilden örenilir. Sadklarn

ilahi mertebeye giriteki hareketlerini, âlemden ilahi mertebeye ve ora-

dan çktaki hareketlerindeki hallerini bu menzilden örendim. Bu

makamda temkin sahibi olanlardan birisi Ebu Yezid el-Bestami’ydi. Bu

mertebede yolduun somutlaarak varla etki edecek ekilde hükmü

kabul etmesini gördüm. Böyle olmasayd, akledilmezdi. Onun sureti

Hakkn zuhur ettii herhangi bir suretteki tecellisinin suretiydi. Hakka

dair verilen hüküm, tecelli ettii o suretin hükmüne göre hüküm veri-

lir. Bu hüküm kendisini gerektirir. Kitap ve Sünnette gelen bütün nis-

petler Allah’a buradan nispet edilir ve bir tebih gerekmez.



136 Fütûhât- Mekkiyye 13

Doal cisimlerde -yoksa ahlakta deil- ilahi tbbn bilgisini bu

menzilde gördüm. Bazen ahlakta da olabilir. Çünkü nefsin çirkin huy-

larla hastalanmas, doal bedenin hastalanmasndan mühimdir. Amel

sahibinin mizacnn ve doasn amasnn gerei, bu menzilden öre-

nilir. Amel sahibi mizac olmayanlardan ise onun ameli zatnda bulun-

duu duruma göredir. Bildiini sorann hükmü, bu menzilden öreni-

lir. Bilmiyormu gibi ona cevap verilir ve bu cevap sorduunu bildii-

ni ortaya çkartr. Bildiiyle kendisine cevap verilirse, gerçekte ve bu-

lunduu durumda olduu gibi, cevap verenin soru sorann durumunu

bilmedii anlalr. Bilginin gerçeklemesi için yardmlamann bilgisini

bu menzilde gördüm. Bu var olduunda, acaba yardmlamayla her

türlü bilgi gerçekleir mi? Yoksa baz ilimler mi meydana gelir? eriat-

larn konulmasnn ve peygamberlerin gönderilmesinin sebebini ö-
rendim. Peygamberlere kar hüküm zorlamann sebebini bu menzil-

den örenilir. Bu övülen bir ey midir, yoksa knanan bir ey midir?

Yoksa ne övülen, ne knanan veya bir yerde övülürken bir yerde kna-

nan bir ey midir? Mümkünlerin bir anda gerçeklemesini engelleyen

sebebin ne olduunu bu menzilde örendim. Onlardan var olan ve

meydana gelen eyleri kastetmekteyim. Böyle bir ey mümkün müdür,

deil midir? Hangi konuda mümkün, hangi konuda deildir. Bunun

hakknda imkân dahilinde olduu ksmda, fiilen gerçekleme olmu

mudur? Bu balamda sadece cevher veya araz, taman ve tayan var-

dr. Baka bir ifadeyle kendi bana var olan ile kendi bana var olma-

yan vardr. Bu taksime cisim ve dierleri girer. Acaba cisim sfat, araz

ve cevherlerin toplam mdr, deil midir? Dokuz saysnn mertebesi

bu menzilden örenilir. ki hasmn çatmasnda onlar çatmaya sevk

eden ey nedir? Var olan bir ey mi, yok olan bir ey mi? ‘Yaratmada

vasta olan Hak’ bu menzilden örenilir. Bir isimin bütün isimlerle

isimlendirilmesi, bu menzilden örenilir. Nitekim Halü’n-naleyn yazar

Ebu’l-Kasm b. Kasm bu görüteydi. Övgülerin mertebe ve sonuçlar,

bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ALTMI SEKZNC BÖLÜM
'Geldi-gelmedi' Gibi Fiiller Menzilinin Bilinmesi; Tek

Bana Emrin Mertebesi

Ayrc özelliim cinsten baka olunca

Söz ile ardan nasl ayrlrm?

Ben konuuyorum, ku da benim gibi konuur

Kur'an'da Nemi suresindegelmi böyle

Senin tek olduun eyle sevinmelisin

Benzer benzerle ünsiyel edebilir

Mukaddes bir eyhim vard, söz ederdi

lerinfaziletinden ve vasldan

Allah öyle der: ‘Allah Isa’ya sen mi insanlara beni ve annemi Allah'

brakn da ilah edinin dedin.’
197 Bu söz ancak kyamette söylenebilecei-

ne göre henüz gerçeklememi demektir. Fakat Allah gerçekleecei

kesin olduu için gelecek zaman geçmi zaman kipiyle ifade etmitir.

Bu hadisenin gerçeklemesi kaçnlmazdr ve artk onda imkân hükmü

zorunlulua dönümütür. Bu mesabedeki her eyde geçmi ve gelecek

zaman birdir. Böyle bir hadisenin mazi kipinde ifade edilmesi gelecek

zamanda braklmasndan daha güçlü bir pekitirmedir.

Dostum! Allah seni hakikat ile mudu etsin ve seni kendisiyle ko-

nutursun, bilmelisin ki: Allah ehlinden bir grup Allah katndan olan

bir hususta yanlmtr. Onlarn bu hatalarna kar kendilerine yardm

etmek istedik, fakat kendilerine yardm edemedik. Allah’a dayandklar

için de onlarla birlikte hareket ettik. Çünkü Allah’a ancak hakikatin ve

doruluun ehli dayanabilir. Onlarn hakknda yanlgya dütükleri

mesele ‘yaratmada vasta olan Hak’ konusudur. Onlar yaratmada vasta

olan bu eyi mevcut bir varlk kabul etmilerdir, böyle düünmelerinin

nedeni ‘Gökleri ve yeri hak ile/için yarattk’
198

ayetini duymu olmalar-

dr. Kuran’da bu ve benzeri ayctier vardr. Burada b/ile edat ‘lam’, yani

‘için’ anlamna gelir. Allah Teâlâ ayeti tamamlarken, ‘Allah onlarn irk
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kotuklar eyden münezzehtir’ buyurur. Bunun nedeni ‘b’ harfinin

kullanlmasdr. Gerçekte de yerin, göün ve bu ikisinin arasnda indi-

rilen her ey için de durum ayndr. Böylece varlk hepsini kuatr. Her

eyin yaratl gayesi hakknda ‘Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler

diye yarattm
’199

buyrulur. Allah gökleri ve yeri ‘hak ile’, yani Hak için

yaratmtr. Burada ‘b/k’ edatnn yerini alan ‘lam/için’,
‘

bana ibadet et-

sinler için
’200

ayetindekiyle ayn anlamdadr. Böylece gökler ve yer Hak

için ve Hak vastasyla yaratlmtr ki, her ey O’na ibadet etsin. Bu

nedenle ‘Allah onlarn kotuklar ortaklardan münezzehtir’ buyurur.

irk, büyük zulümdür ve insann dndaki hiçbir varlktan çk-

mam bir fiildir. Ayette Allah’a ibadet etme hususunda cinlerin insanla

birlikte zikredilmi olmasnn yegâne sebebi, insana iva vermesi ve

onu aldatmasndan kaynaklanr; yoksa cinler irk komamtr, irk ko-

an tek varlk insandr. Bu yorum cini insann bâtnndan ibaret say-

madmzda böyledir. Allah sanki öyle der: ‘Ben cinleri yarattm.’

Yani insann görünmeyen yan ve bâtnn yarattm. ‘Ve insanlar.’ Bu

ise göze görünen tarafdr. ‘Bana ibadet etsinler diye.

5201
Yani zahirde ve

bâtnda bana ibadet etsinler diye insan yarattm.

Sonra Allah öyle der: ‘insan onu nutjeden yarattmz görmez mi?

Apaçk bir hasmdr .’
202

Yani hasml açk ve ilan edilmitir. Allah öy-

le der:
‘insan bir nutjeden yaratt, o açk hasmdr. 3203 Bunun nedeni in-

sann rablk iddia etmi olmasdr. Hâlbuki Allah onu kul olarak ya-

ratm, dolaysyla kendi kadrini aamaz. Buna mukabil insan rablii

hususunda Rabbiyle didiir. Bu balamda Allah ile insandan baka

hiçbir yaratk tartmamtr. Bu nedenle Allah, Melc-i ala ve dier ya-

ratklarn nitelerken sadece ‘hasmlama’ ifadesini kullanrken insann

hasmln ‘açldk’ özeliiyle nitelemitir. Ayrca onlar rububiyetin d-

ndaki bir meselede hasmlarlar. Çünkü rabliin dndaki herhangi

bir konuda bir yaratlmtan herhangi bir hasmlk meydana gelince, o

ahs bu iddiasnda hakl olabilir ve hakl olduu da dinleyen veya ha-

kim tarafndan bilinmeyebilir. Dolaysyla hakim hakkn onda m veya

hasmnda m olduunu bilemez. Acaba kii iddiasnda hakl mdr,
yoksa hu konuya girecek kuku nedeniyle yalan m söylemektedir?

Rablk hakkndaki iddia ise bakadr. nsan ya kendinden bu durumu

bilir ya da Allah’n yaratklarndan kendisini dinleyen herhangi biri
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böyle bir iddiada bulunan insann yalanc olduunu ve onun bir kul

olduunu bilir. Herkes bilir ki o insan Allah’a ibadet etmek üzere yara-

tlmtr. Bu nedenle insan hakknda ‘açk hasm’, yani hasmlnda za-

limlii açk olan kimse denilmitir. Rablii hususunda Rabbiyle tart-

an birisinin durumu nasl olabilir?

Sonra, böyle bir iddiada bulunan insan keke kendi lehine çal-

sayd! Böyle yapsayd rablkta bir pay bulunmadn da bilirdi. Bu

iddiasnn ardndan insan Allah’n yaratklarndan herhangi birisinin

rabliini kabul eder. Misal olarak ta, bitki, insan veya hayvan veya

melek vb. verebiliriz, çünkü yaratlmlardan her bir snfa ibadet edil-

mitir. Böyle bir eye ise ‘hayvan-insan’ ibadet etmitir. nsanlarn en

bedbaht, ahiretini bakasnn dünyas karlnda satan ve hiçbir ey

elde edemeyecei bir hususta helak olandr. Böyle birisi, bakasn bil-

mede insanlarn en cahiliyken kendisini en iyi bilen olmakla da kendi

aleyhine ahitlik eder. Çünkü o rablii kendisi için istememitir. Rab-

lii kendisi adna iddia eden insan, kavmii hafife alm ve bundan do-

la)! da ona itaat etmilerdir. O ise kendinden bunun böyle olmadn
bilir. Bunun için Firavun ‘Sizin için kendimden baka ilah bilmem’

204
de-

mitir. Yani sizin inancnzda demektir.

Bilmelisin ki, Hak bir eyi bir ey vastasyla yaratmaz, fakat bir

ey vesilesiyle yaratr. Yardm ve sebeplilik bildiren her ifade, hikmet

‘lam’, yani ‘için’ demektir. O halde Allah bir eyi Hak için yaratr. Ya-

ni Hakka ibadet edilsin diye yaratr. nsan ise apaçk hasmdr. Bunu

anlam, göüsteki kalplerin hakikat karsndaki körlüüdür. nsan

Haktan yüz çevirmemi olup O’na dönseydi. Hakk görür ve her eyde

O’nu rabliini kabul eder, O’na ibadet etmede kimseyi ortak komaz-

d. Bu nedenle ayette,
‘

Allah'a kavumak isteyen salih amel yapsn’
205

buyrulur. ‘Salih’ kukunun girmedii ey demektir. Kuku ortaya ç-

karsa, amel bu özelliini yitirir. Amele ‘salih’ olma özelliini yitiren

kuku ise irktir. Allah öyle der:
‘
Rabbine ibadete kimseyi ortak ko-

ma.’
206

Burada belirsiz gelerek ‘ahad (bir)’ denilen herkesi içermitir.

Baka bir ifadeyle kastedilen yaratl ve emir âlemindeki her eydir.

irk ise en küçüü de içerir. Bu irk genel nezdinde bilinen, gizli ve ör-

tülü rablktr. ‘Örtülü rablk’, ‘yaptm, iledim, falan yapt, falan olma-

sayd’ gibi ifadelerde kendini gösterir. Böyle bir irk, balanan irktir.
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çünkü söz sahiplerine gerçekte neyi kastettiklerini sormak üzere bavu-

rursan, onlar Allah’a dönerler. Özel irk ise Allah karsnda ilah oldu-

u zannedilen baka eylerle irke dümektir. Onlar ilahlnm birli-

inde Allah’a zalim olmu, ilahl kendisine nispet ederken de ortak

kotuklar eye hakszlk etmilerdir. Allah birliine kar yaplan hak-

szlk nedeniyle deil ortaklara kar yaplan zulüm nedeniyle qnlar ce-

zalandrr. Çünkü onlarn irk kotuklar ey, haklar sahiplerine verildi-

i kyamette günü onlardan uzaklar.

O halde Allah gerçekte bir eyi bir ey sebebiyle yaratmaz; yaratr-

sa ancak bir ey vesilesiyle yaratr. Bu hikmet bildiren ‘için’ ifadesinin

karldr. Bir eyin yaratlmas ise hikmetin ta kendisidir, çünkü ya-

ratmann ületi olamaz. Öyleyse yaratklar özü gerei kuldur ve onlara

anzi eyler etki yapmtr. Bu durum insan için bövledir. Hatta arzi

nedenler insanda etkin olabilir ve onu dier yaratklardan farkl olarak

snrlar. Onun dndakiler ise aslî üzere yaratklarn ortaktan tenzih

ederler. Bu nedenle Allah ‘Her ey O’nun övgüsünü tespih eder, siz anla-

mazsnz'207
buyurur. ‘Anlamazsnz’ ifadesinde çoul zamiri kullanl-

mtr ki, kastedilen insanlardr. nsanlardan baka yaratklarn hepsi

Allah’a ibadet ederken insanlarn bir ksm Allah’a ibadet eder.

insan zulmün ve hakszln kendinde açk görüldüü bir hususta

hasmlat için, ‘açkça hasmlaandr.’ Bu konu ise rabltktan

(rububiyet) baka bir konu deildir. Siz köleliinden çkmadan ve

efendiliinde efendisiyle tartmadan, bir kölenin efendisiyle hasmla-

tn gördünüz mü? Böyle bir köle kendi nam- hesabma sahiplik ve

mülkiyet iddiasnda bulunan köledir. Efendi tasarrufta bulunduunda,

onunla tartr ve kendisiyle hasmlar. Bir köleden hasmlk kölelii

üzerinde gerçeklemez. Hasmlk, Efendinin kölenin sahibi olmasn
salayan bir özellikte, yani mülkiyette gerçekleir. Allah ehli olan alim-

lerden bazlar vardr ki bunlardan herhangi birisinin adn vermeyece-

im. Çünkü hakknda söyleyeceimiz bu husus onun adna bir eksik-

liktir ve onun bilgisizliini gösterir. Bu nedenle karsnda edepli dav-

randm.

Onlar yaratmada vasta olan Hakk iki ekilde yorumlamtr: Bir

ksm onu yaratln illeti saymtr. Hak Teâlâ yaratmasn nedene

balamaz. Bu yaklam, gerçekte dorudur. Öyle ki Hakta kendisinden



Yirmi Beinci Sifir 141

zuhur edeni zorunlu klmay gerektirecek bir durum akJediiemez. Ak-

sine Allah’n varlklar yaratmas, onlara dönük ihsan ve fazlndan kay-

naklanr. Allah ise âlemlerden müstanidir. Bir ksm ‘yaratmada vasta

olan hakk’ mevcut varlk sayarlar. Allah onun vastasyla kendi dn-
daki eyleri yaratr. Bunlar, ‘Bir’den bir çkar’ fikrini kabul edenlerdir.

Bir’den birin çkmas, mamulün illetinden ortaya çkmasdr ve illet

onun çksn ve sudurunu zorunlu klar. Bu meselenin bütün izah bu-

dur. Benim görüüm udur:

Allah’n emri gelince, emrin amiri

Emrin ait olduu kimsenin tevhididir

Ortak koma sakn irk bir zulüm

Bu zulüm her yöndenyasaklanm

Bilgiyle kalpler hayat bulduu gibi ruhlarla bütün cisimler hayat

bulur. Bu nedenle bilgi ‘ruh’ diye isimlendirilmitir. Melekler onunla

kullarn kalplerine inmi, kullar onu karlam, kalpler -bir vasta ol-

makszn- onunla hayat bulmulardr. Ruhun aktarlmasna ve

vahyedilmesine gelirsek, bu durum c

îte bu ekilde sana emrimizden bir

ruh vahyettik
’208

ayetini verebiliriz. Meleklerin onu kullarn kalplerine

indirmesine gelirsek, bu durum ‘
Melekler onun emriyle dilediklerin kul-

lara ruh indirirler
,2w

ayetinde belirtilir. Binaenaleyh melekler gayb ö-
reten muallim ve üstatlardr ve kendücrine indikleri kimseler onlan gö-

rür. Melein kendisini aktarmas/ilka veya Allah’n vahyetmesiyle bu

ruh kalbe indiinde, indii kalp onunla hayat bulur. Böyle bir kalbin

sahibi müahede ve vecd sahibidir, fikir ve tereddüt sahibi olarak kal-

maz. Veya kukuya maruz kalp sahibini kesinlik derecesinden ‘teorik

bilgi’ düzeyine indirecek bir bilgi sahibi deildir. Öyleyse seçilmi-

alim-kui, ya yükselir ve görür veya bulunduu yerde kendisine ‘ruh’

indirilir.

Yükselmek ayetleri görmek için

Zat müahedesinde muhakkikin nitelii

imdiki zaman fiiliyle bak, varln görürsün

Maziye bak, gelecei gösterir



I42 Fütûhât- Mekkiyye 13

Kukusuz varlk kendinde kamd

Bizzat kendi varlyla, her halinde

Dirilerde hayat sürekli görülür

Mazi ve gelecek, ölülerle beraber

Mazeret beyan eden birisi onlar adna unu ileri sürebilir: nsan-

kâmilin surete göre yaratlm olmasnn faydas nedir? öyle deriz:

Bunun faydas, fiillerin ve bütün yaratlmlarn O’ndan zuhur etmesi-

dir. Bununla birlikte insan- kâmilin hakikati Allah katnda O’nun kulu

olarak sabittir. Çünkü ilahi emrin sonu, Hakkn kul ile beraber olmas,

onun görmesi ve hatta bütün güçleri olmasdr. Allah kutsi bir hadiste

öyle der: ‘Onu seversem, onun görmesi, duymas ve eli olurum.’ Bu-

rada ‘onun’ zamiriyle kul olarak kendisini var saymtr. Onun rablii

söz konusu deildir. Kuldan, kul vastasyla ve kul üzerinde ortaya ç-

kan eyleri ise kula deil Allah’a ait saymtr. Bu haber, vardmz gö-

rüü destekledii gibi bize kar delil getirmeye kalkarsa bu ifade onla-

rn aleyhinedir. Nitekim sen de delil getirmek istedin. Hâlbuki onlar

böyle bir hadise sahip deillerdir. Bu balamda peygamber sözünden

daha üstün bir ey olmad gibi bilhassa bu üstünlük kutsi hadislerde

geçerlidir. öyle diyebilirler: mkân bize söylediklerimizi söyletmitir.

öyle deriz: mkân vehmin bir hükmüdür, hem Allah hem de miim

kün olarak isimlendirilende akledilr (makul) bir anlam deildir. Çün-

kü mümkün denilen ey ancak tercih edilince mümkün olarak bilinir.

htiyar durumu ise tercih yokken düünülebilir ki böyle bir ey akla

göre vaki deildir. Fakat vehimde bu durum gerçekleebilir. Vehim ise

var olmayan bir hükümdür. Öyleyse sadece zat gerei zorunlu olan

vardr. u halde Hakkn eyadaki meiyeti tektir.

Hakkn sadece meiyeti var

Tektir o, onu ikileyen bir ortak yok

htiyar var saymak imkânsz

Zikredilse, imkân onu bilir

Mümkünün yaps sürekli tercih halinde

Allah hal ile kendini gizlemi onda
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mkân teorik olarak bilmemiz imkânsz

Mümkünlerde; onlar Allah gizler ve izhar eder

mkân ortadan kalknca ihtiyar da ortadan kalkar ve geride sadece

tek hakikat kalr. Çünkü ilahi meiyette eya hakknda tek ey bulunur.

Dolaysyla eya da iki hükümden belli bir hüküm üzerindedir. Öyleyse

i imkân benimseyenlerin zannettii gibi deildir. Sadece Hakka ait

bir hak ve halka (yaratklar) ait bir hakkn olduu sabittir. Bu balam-

da Hakkn hakk O’nun rablii iken yaratklarn hakk onlarn kulluu-

dur. Hakkn özelikleriyle zuhur etsek bile, biz kullarz. Bizim nitelikle-

rimizle zuhur etse bile O da bizim Rabbimizdir. Çünkü muhakkiklere

göre nitelikler, kendisiyle nitelenende tesire sahip deillerdir ve bu ne-

denle mukabilleri geldiinde -varln cevheri ortadan kalkmadan- ni-

telikler ortadan kalkar. Nitelikler var iken de yok iken de cevher vardr.

Bu balamda oturan kendi cevheri bakmndan ayaktakinin aynyken

hükmü bakmndan ayn deildir. Ayaktaki insan otururken ayakta

olamayaca gibi oturan da otururken ayakta olamaz.

Hak sadece iin kendinde bulunduu durumu irade eder. Öyleyse

Hakkn eya hakkndaki meiyet ve iradesi, onlarn kendiliklerinde bu-

lunduu durumun ta kendisidir. O halde hüküm ortadan kalkar. Çün-

kü meiyeti iin kendinden farkl kabul edersen, ya ie tabi olmaldr ki

böyle bir ey imkânszdr veya i ona tabi olmaldr ki bu da imkânsz-

dr: Bunu öyle açklayabiliriz: her ne olursa olsin kendisi nedeniyle

bir itir ve o deitirilmeyi kabul etmez. Öyleyse i, kendinden baka

olan bir meiyetle irade edilmi deildir. O halde meiyet o iin ve e-

yin kendisidir; ne tabi ne metbu vardr! Artk vehimden kurtulmalsn.

Çünkü vehmin nefs üzerinde büyük bir etkisi ve otoritesi vardr ve bu

sayede nefs ile selim akln verdii sahih bilgi arama girer.

Bu menzile girmem, onun âlemlerine yükseltilmemle birlikte oldu

ve âlemleriyle menzile istidlal ettim. Çetin zorluklara göüs germenin

ardndan menzile ulatm. Menzile girdiimde, içerdii tehlikeler ne-

deniyle onda tasarruf bana çetin geldi. Menzil, kendinde hiçbir genili-

in bulunmad karanlk bir menzildi. Onda ayaklarmn hissiyle ar
ar yürüyordum ki herhangi bir uçuruma dümeyeyim. Ayaklarm

hissettiim fakat görmediim bir yerde sabit olunca, bu kez ayam
baka bir yere tayordum. Ayam bir bolua düünce, orada bir teh-
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likenin olduunu anladm. Bunun üzerine ayaklarm sadan ve soldan

takip ederek yürüyordum, en sonunda ayam sabit klacam bir yer

buldum. Ben ise dier ayamn üzerine dayanmtm. Bu karanlk

içinde bir mekândan ötekine böyle hareket etmekteydim ve gözümün

na bitiecek dardan bir nur olmad için hiçbir ey görmüyor-

dum. Böylece hakknda tasarrufta bulunduum eyin deerini anladm.

Bir tehlike üzerindeydim: Yolda bana saldrp eziyet verecek bir hay-

vann olup olmadn bilmiyordum; farknda olmadan ve hissetmeden

acyla karlaabilirdim. Bununla birlikte içimden konuuyor ve öyle

diyordum: Her halükarda karanlktaym ve oturmam veya ayrlmam

durumu deitirmeyecek. Ben oturunca bana eziyet verecek bir hayva-

nn bana geliinden emin kalamam; hareket edersem, yine bana eziyet

verecek bir hayvan veya içine düeceim bir tehlikeden emin olamam.

Öyleyse tasarruf halinde sabit sebat, benim için en umutlu itir ve bu

nedenle bir fayda talebiyle onu oturmaya yeledim.

Ben böyle düünürken, dardan anszn bir lamba suretinde

eriat nuru çkageldi. Arzular onu titretemiyordu, çünkü o bir koru-

nak, yani mikat içindeydi. Onun mikat Peygamberdi ve peygamber

kendisini söndürecek arzulardan korunmutur. Bu lamba kalbinin

‘zücaces’ içindeydi, bedeni ise lambayd ve dil de tercümanyd. lahi

yardm ve imdat onun ya; aaç ise imdadn mertebesiydi. Gözün nu-

ruyla dtaki nur birlemi, yoldaki tehlikeleri ve zararl havanlar

onunla am, korkulan ve saknlan her eyden uzak kalm, tehlikele-

rin ve zararl hayvann bulunmad beyaz bir yere ulatk. Yine bize

bir hayvan saldrm olsayd, geni olduu ve i kolaylat için ken-

dimizi koruyabilirdik. Aynca o hayvanlarn verebilecei zararlar engel-

leyen korunaklar, engeller yoldayd. ‘Allah kim için bir nur yaratmam-

sa
’210

ayeti buna iaret eder. Bu lamba ortaya çknca, bir daha sönmedi

ve kaybolmad. Kim ondan yüz çevirir ve kendine bakmazsa, zatnn

karanlklarnda kalr ki bu karanlk onun karanldr. Böyle bir insan,

lambadan yüz çevirmesi ve srtn dönmesiyle birlikte kendisine kar
suç ilemi saylr. eriat terk eden ve kendi düüncesiyle hareket ede-

nin durumu budur. O insan çakrken sebat göstermi olsa bile, zatnn

karanl nedeniyle yolun zararl hayvanlarnn tehlikesiyle kar kar-

yadr; tehlikeye dümezse bile durum böyledir. Akll insan, teenninin

bulunduu bir ite acele etmemeli ve Hakkn kendisine yöneldii bir



Yirmi Beinci Sifr 145

ite ise yava hareket etmemeli, onu elde etmek için komaldr. Akl

sahibine akln verecei fayda budur.

Bu menzilde bir takm ilimler gördüm. Bunlardan birisi, yitirilen-

de elde edilenin bilgisidir. Böyle olmasayd, mutluluun onda ise elde-

kinin senin için yitcndcn üstünlüü anlalmazd; ya da gayen o ise yi-

tenin eldekinden üstünlüü belli olmazd. Hâlbuki o ey senin adma

meydana gelseydi, seni bedbaht yapar ve sen bunun farknda olmaz-

dn. Senin için iyi olan onun kaybolmasdr, çünkü sen ancak onun

kaybolmasyla mutlu oldun. Böyle bir ey Allahm mutlu ettii kimse-

ler içindir ve bu durum ‘Bir eyi naho bulursunuz, o ey sizin için iyi

olur, bir eyi seversiniz, o ey sizin için kötü olur, Allah bilir, siz bilmezsi-

niz'
2^

ayetinde belirtilir. Hz. Peygamber’in peygamberlik görevinden

önceki hayam hakknda aktarlan bir rivayet de bu konuyla ilgilidir. Hz.

Peygamber çölde koyun güdüyordu, gençlerin elencesine katlmak

üzere Mekke’ye gitmek istemi. Bir arkadan kendilerini gözetsin diye

sürünün bana brakp Mekke’ye girdiinde, Alah kendisine bir uyku

göndermi ve bu uyku onun Mekke’ye girmesine yol açan maksadna

ulamasn engellemiti. Uyannca hemen sürüsünün bana dönmek

istemi ve Mekke’ye gitme maksadna ulaamadan ehirden ayrlm.

Bu uyku vesilesiyle Peygamber farknda olmadan korunmu ve sak-

nlmt. Bu balamda darb- mesel yoluyla öyle dendir: Yitirmek de

bir korunma türüdür.

Bu menzildeki ilimlerden birisi de fiillerin birliinin bilgisidir. Bu

konu hakknda görü ayrl bulunan bir meseledir. Bu balamda baz

kimseler fiilleri Hakka ait sayarken bir ksm yaratklara ait sayar. Öy-

leyse her iki grup için de fiiller bir kimseye ait olmaldr. Bu konuda

görü ileri sürenlerin bir ksm gizli bir irke maruz kalr ki bunlar kes-

bi kabul edenlerdir. Kefin genel olarak giremedii ve ancak vehbi yol-

la örenilecek hususlar bu menzüden örenilir. Bu bilgi, idrak sahibi-

nin idrak edilen eyin kendinde bulunduu duruma göre zatyla idrak

edebdecei bilgilerdir. Söz konusu ey duyulara sahip ise, duyular zo-

runlu olarak onun için zati olmaldr ki, yoksa idrak sahibi bu durum-

da duyularn bulunduu bir yer deildir. Söz konusu kimse duyularn

kendisine nispet edilemeyecei birisiyse, onun da duyulurlar idrak et-

mesi tpk duyu sahibi gibi zatyla gerçekleir. Bununla birlikte söz ko-
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nusu eylerin böyle birisi için ‘duyulur
5
olduklar söylenemez, çünkü

onun duyular yoktur. Öyleyse duyulurlar duyuya sahip olmayan kimse

için ‘bilinen
5
eylerdir. Duyular bilgiye ulatran bir yoldur. Gaye bir

eyi bilmektir, yoksa bilginin nasl gerçekletii gaye deildir. Kör bir

insann -görme gücünü yitirmi olmasna ramen- renkleri ayrt ede-

bildiine tank oldum. Allah onun görme gücünü dokunma duyusuna

vermiti ve o da dokunma gücüyle görmekteydi. Ulûhiyetinde Hakkn
kendisini birlemesini örenmek bu menzildeki ilimlerden biridir. Bunu

hangi dille örenebilirim? Kendisini anlamann da takip edecei ekil-

de, bu ilahi bildirimi duyacak olan kulak nedir? Duymay bir anlama

takip etmezse, acaba duymann gerçekletii veya gerçeklemedii söy-

lenebilir mi? Hayvan insann mertebesi nedir? Onun kuvve haliyle in-

san- kâmil’de fiil halde bulunan hususlarda insan- kâmille yarmas
bu menzilden örenilir. nsan- kâmilin hayvan insandan ancak hüküm
itibanyla ayrt bu menzilden örenilir. Çünkü hayvan insan da hay-

vanlarn rzkyla beslenir. nsan- kâmil için bu rzk olduu gibi buna

ilave rzklar da vardr. Çünkü kâmil insann hayvan insann kendisine

ulaamayaca ilahi rzk vardr. lahi rzk, insan- kâmilin kendisiyle

beslendii ve hayvan insan adna meydana gelemeyecek tefekkür ilim-

leri ile zevk ve sahili düüncedir.

Bu menzilde Allah’n kendilerini sebeplere yönlendirmekle âlem-

dekilerc dönük rahmetinin bilgisi bulunur. Allah onlar için yaratt r-

zklan sebepler vesilesiyle yaratmtr ki, sebepleri kabul ederken bir

mazeretleri olsun! Kim sebepleri Allah yaratt için kabul ederse, iba-

det sahibidir; kim onlar Allah’n emri nedeniyle kabul ederse, sebep-

lerle ilikisinde ibadet sahibidir; kim sebepleri aklyla kabul ederse,

mümin oba bile, (gizli) irk içindedir. Her mümin Allah’n verdii ba-

sireti ve müahedeyle O’nu birleyen deildir! Mubahn eriatlardaki

yeri ve tanm, bu menzilden örenilir. Onlar mubah kendisinde ecir

ve günahn bulunmad ey diye tarif etmitir. Bu tanm doru mu-

dur, deil midir? Mubahn yaplmasnda ve terkinde ecir var mdr?
Ona Allah’n fiillerinden hangisi bakar? Mubah nedeniyle Allah hak-

knda verilen hüküm nedir? Çünkü Allah’a nispet edilen ihtiyarn d-

nda hiçbir ey mubaha benzemez. htiyarn ve seçimin tanmna gö-

re, mubah ile Allah arasnda irtibat sabit deibe, mubahn tanmna
göre mubah da sabit olmaz. Çünkü ilahi mertebede (ona kaynaklk
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edebilecek) öyle bir ey yoktur. Yaratlmn bilgisi, onun bilgisinin s-

nrl olmas ve kendisini bilmede mutlaklkla nitelenmemesi bu men-

zilden örenilir; mutlaklk Haklan özelliklerindendir.

Doalarn kendilerinden oluan kimselerde farkllamas bu men-

zilden örenilir. Doas olmayan kimsede onlar neye göre farkllar?

Doas olmayanda bir farkllk hükmü bulnmasayd, doada farkllk

ortaya çkmazd. Ayn zamanda doada farkllk olmasayd, doalardan

oluan eyde bir farkllk bulunmazd. Bu durum, tek cevher ve tek hü-

kümde garip bir bilgidir. Farkllk kabiliyeder nedeniyle bilfiil ortaya

çkmtr ki, bu farkllk tekil cevherde kuvve halinde bulunur.

Âlemin kendisinden istifade edilen hususta birbirine dayanmas,

bu menzilden örenilir. Bununla birlikte o ey olmakszn buna güç

yetirebilir. Bilgisi çok olann az olan kimsenin karsndaki yeri, bu

menzilden örenilir. Bilgisi az olann bilgisi çok olan karsndaki yeri

veya çokluktan olmakszn bilgisi az olann durumu, bu menzilden ö-
renilir. Bununla birlikte eref ve üstünlük bir ksrmda bilginin azl-

nda olabilir. Allah peygamberine bilgide art istemesini niçin em-

retti? Art çokluk demektir. Bilgisini malumattan elde eden kimse,

bunlar çok olsa bile, bilinenlerin birlii nedeniyle -ki bu birlik Hakkn
birliine delildir- yine de tek bilgi sahibidir. Pek çok bilinen içinde

birden daha az yoktur. Her bilinenin mücmcllii bir birliktir ve o bir-

lik Allah’ bilence bilinir. Bu meseleye dikkat çeken tek kii bn es-

Seyyid el-Batalyusî’dir. O, sözlerinden anladmza göre, insann

âlemdeki deeri yükseldikçe bilgilerinin azalacana dikkat çekmiti;

deerini yitirip aa indikçe, bilgileri artar. Bilgi derken, fiilleri bilme-

yi kastetmekteyim. ‘Bilginin azl’ derken de müahede yoluyla zat

bilmeyi kastetmekteyim. Onun görüü Pisagorcularn görüüydü. On-

lar sayca birlii kabul eden ve onu Hakkn birliine delil yapan kimse-

lerdir. Aklclardan bir grup da öyle düünmektedir. Dünya ve ahirette

kaybolmayan sabit bilgi de bu menzilden örenilir.

Gerçei aklla aratran kimseye kar delillerin ortaya konulmas,

bu menzilden örenilir. Sadece Allah’a nispet edilebilecek hususlar bu

menzilden örenilir. Bu bilgi sahibi bilir ki, Allah’tan bakasna nispet

edilemeyecek bir eyi bakasna nispet etmek kiinin Allah’ bilmeyiine

delildir. Bütün varlklarn Allah’n kendileriyle nimet verdii ilahi ni-
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met olmas bu menzilden örenilir. Allah’n kendisiyle kendisine nimet

verdii kimse bu menzilden örenilir. Nimet verilen bu kimse nimet-

lerden birisi midir? Bu durumda nimet, nimet alann kendisidir, bunu

bilmelisin! Hayattaki ölüm ve ölümdeki hayat, bu menzilden örenilir.

Ölümsüz diri ve yaamayan ölü kimdir? Ölüp dirilen ve ölmeyen ve di-

rilmeyen kimdir? Âlemde inkârn varlk sebebi bu menzilden örenilir.

Bu inkâr ilahi mertebede neye dayanr? Allah Teâlâ’nn yasaklad bir

davran ileyen kuluna ‘Sana isabet eden kötülük kendilidendir
’212 deme-

si, bu fiilin Allah’a nispetini yasaklayan ilahi bir inkâr mdr? Acaba

maruf olduu halde niçin münker diye isimlendirilmitir? Baka bir

ayette
*

Onlar marufu emreder
’213

buyurur. Maruf, iin ve gerçein bi-

lindii halindeki durumdur. ‘Ve münkerden ah koyarlar .’
214 Bu ise belir-

siz olduu için kiice bilinmeyen bir eyi emretmektir. Münker terk

edilmesi emredilen bir eyi yapmak veya yaplmas emredilen bir eyi

terk etmek demektir. Bu nedenle insan bir ii yapmak veya ondan uzak

durmakla memur olduunu bilmeden, bir ey ‘münker’ diye isimlendi-

rilemez ve zaten bu nedenle ona ‘münker’ denilmitir. Kul için yapp

yapmamada bir seçim ve irade meydana gelip iki taraftan birisini tercih

etmesi mümkün olmadnda, ‘münker’ diye isimlendirilir. Çünkü baz

durumlarda böyle bir fiili Hakka nispet ederse, edebe aykr davranm

olur. Böyle bir davran duyusal veya akli veya rivayetle gelen delille

çeliir ve bu nedenle söz konusu amelden ‘bilinme/marifet
5

özelliini

soyudayarak kendisini belirsizlie izafe eder. Münker knanan bir fiil-

dir, övülen deil!

Allah’n kibirliyi knamas, bu menzilden örenilir. Büyüklük Al-

lah’n bir niteliidir ve Allah kendisine kar büyüklenme duygusunun

insan kalbine giremeyeceini belirtmitir. Bununla birlikte yaratklara

kar büyüklenme duygusu kalbe girebilir. (Atete) Kendisinden izale

edilecek husus budur ve daha sonra cennete girer. Çünkü cennete kal-

binde Allah’tan bakasna kar zerre miktar kibir bulunan kimse, kal-

binden kibir silinene kadar, giremez. Allah’a kar büyüklenmeye gelir-

sek, böyle bir ey zaten imkânszdr, çünkü Allah kalpleri kendisi kar-

snda tevazu özelliinde yaratmtr. Baz ahslarda yine de Allah’n

emrine kar büyüklük duygusu ortaya çkabilir. Böyle bir durumda

emir, vastalarla gelen emirdir ve vasta Allah’tan aktaran elçilerdir;

yoksa Allah’a kar büyüklük olmaz. Muhtaçln zati nitelii olduu
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bir yaratlmn Allah’a büyüklenmesi mümkün deildir. nsann ise za-

tn bilmemesi mümkün deildir.

Bu menzilde yer alan ilimlerden birisi de güzelin bilgisi, kefalet ve

hakkn borçludan kefile intikali ve borçlunun artk borçtan kurtulma-

snn bilgisidir. nsann emanet nedeniyle cezalandrlmasn gerektiren

sebep bu menzilden örenilir. Teslim ve havale bu menzilden öreni-

lir. Yaratklarn hallerinin ölümdeki farkll bu menzilden örenilir.

Bunun sebebi nedir? Niçin doduklar gibi ftrat üzere canlar almmaz?

Onlar ftrattan uzaklatran nedir? F,n azndan bir ksmm ftrattan ç-

kartan nedir? Ftratn kendisi nedir? Acaba ondan çkmak mümkün
müdür, deil midir? Allah’n insanlara kar söz alrken yaratklarna

dönük rahmeti bu menzilden örenilir. Allah onlar babalarnn belle-

rinden aldnda, onlar kendileri hakknda rabliine ahit tutmu, on-

lar da sen bizim Rabbimizsin demilerdir. Hâlbuki Allah onlar -

kendileri için koruyarak- tevhidine ahit tutmamtr, çünkü Rab onla-

rn içinde kendisine ortak koanlar bulunacan biür. Büyük kyamet

gününde ise Allah’a ortak koulan ey ortak koandan uzaklar.

Kyamet günü delillerin karlkl sunulmas, bu menzilden öreni-

lir. Yetkin delil ile eksik delil arasndaki fark bu menzilden örenilir.

Buras insana ‘Yaptndan sorulmaz, onlar ise hesaba çekilir’
215

denilen

yerdir. Allah’tan tebli eden varis ve resullere gereken özellikler, bu

menzilden örenilir. Allah’n emrinden verilen ey, bu menzilden ö-
renilir. Saknlan ey bu menzilden örenilir. Onlarn bu konudaki hü-

kümleri -delile dayal olarak veya olmayarak- bu menzilden örenilir.

Akla göre imkân dahilinde olsa bile, deimenin gerçeklemeyecei

hususlar bu menzilden örenilir. Akllarn delilleri nasl neshe konu

olur? Nitekim eriat delillerinde de nesih gerçekleir. Allah’a kar hü-

küm dayatmak bu menzilden örenilir. Allah ehlinden herhangi birisi

için bu durum Allah’n emri olmakszn caiz midir, deil midir? Allah

âlemde var ettii eyi nasl var eder? Naho bir eyin ve zararn uzak-

latrlmasnda Allah’a dayanmak ile nimederin nimet verilende baki

olmasn salamak üzere Allah’a dayanmak ayn ey midir? Bu iki iti-

madn dayana hangi ilahi isimdir? Gereini yapana mutluluk veren

bilgiyi isteyenin nitelii bu menzilden örenilir. Allah’m dünya haya-

tnda güvence verdii kimsede korkuyu gerektiren sebep bu menzilden
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örenilir. Bu korkunun ondan ahirette kalkmas ve güven gerçekle-

miken ilahi cezalandrma tarzlarnn farkll bu menzilden örenilir.

ahslardan var olan suretlerin tanmas, bu menzilden örenilir. On-

lar tanrken Allah’n yüzünü ve zarn talep ederler. Bu suretlerin a-

hslarla ilikisi,n yönelii ve dönüü veya bazen sanda ve solunda

iken ahslaryla hareket eden gölgelerin ilikisi gibidir.

Hakkn mecmuda (sfadanyla birlikte) ilah edinilmesinin nefyi bu

menzilden örenilir. Toplam olmakszn ilah edinilir mi, yoksa edinil-

mesi geçerli deil midir? Bu görüün dayana Hakkn bizatihi ilah

olmasdr, O ilah edinildii için ilah deildir. Bunu bilmelisin! Dinde

Allah’a ve kula ait husus, bu menzilden örenilir. ‘Dikkat ediniz! Halis

din Allah’a aittir
*216

ayeti bu konuyla ilgilidir. Meakkatin girdii din-

darlk Allah’a ait midir? Çünkü Allah ‘
Dinde size güçlük çkartmaz’217

buyurur. Baka bir ayette ‘Allah kolaylk diler, güçlük dilemez
’218 buyu-

rur. Hz. Peygamber ‘Allah’n dini kolaydr’ der. Baka bir hadiste ise

‘Müsamahakâr haniflik ile gönderildim’ der. Bir ayette ‘Doru din O’na

aittir
5219

buyurur. Hz. Peygamber ‘Bu dinle yarana din galip gelir’

demitir.
‘

Allah herkesi yapabileceiyle sorumlu tutar .’
220 Çünkü Allah in-

san ancak güç yetirebilecei eyle yükümlü tutar.

Nimetlerin Allah’a iadesi bu menzilden örenilir. Skntnn gö-

rülmesinin insana baskn gelmesinin nedeni bu menzilden örenilir.

Bela karsnda zorlanma nedeniyle bu durum skntda bulunan nimeti

görmek ile insan arasnda bir perde olur. Ömer b. Hattab’m makam
buydu. O bela nimederini belada görür, sabr ve ükrü ayn anda yeri-

ne getirirdi. Böylece Ömer bir anda iki amel sahibiydi. Nimederle al-

danma bu menzilden örenilir. çinden bir bilgiye sahip olduunu

zannettii halde. Hakka kar bilgisizlikle davranann hükmü bu men-

zilden örenilir. Soyudanma bilgisi bu menzilden örenilir. Fetva ve-

renlerin ve fetvalarn özellikleri bu menzilden örenilir. Müftü ne za-

man fetva verir? stendikten sonra m, yoksa fetva istenmeden de fetva

verir mi? Müftü imamn iznine muhtaç mdr, deil midir?

Varlklar hakknda teorik güçlerden bilgilerin çkartlmas ve ay-

rntlar bu menzilden örenilir. Vahyin türleri ve çeideri, peygambe-

re uyan velilere özgü olanlar ile peygambere ortak olunmayan vahiy bu

menzilden örenilir. Bütün bilinenleri ihata bu menzilden örenilir.
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Acaba onlan bilen kimdir ve onun özellii nedir? Sfatlarn derecelen-

mesi neye döner? Ruhani rzklar bu menzilden örenilir. Kullanld-

nda kalpleri diri eden rzk ile kalpleri öldüren rzkn ilikisi nedir?

Çünkü ölüm bazen açlktan olurken bazen tokluk ve doymadan mey-

dana gelebilir. Kendisinden doyulan rzk nedir, doyulmayan rzk ne-

dir? Bütün âlemin kendisinde eit olduu rzk nedir? Âlemin bir ks-

mna özgü rzk nedir? Rzk vereni bilmek ve O’nun ibadet edilmeye

hak sahibi olmas bu menzilden örenilir. Çünkü rzk alan rzka muh-

taçtr.

Hareket ve duraanlk bu menzilden örenilir. Makama layk olan

hareketli midir, sakin olan mdr? Harekedi olann ve sakinin olann

muhakeme olduklarndaki zevk yoluyla ii bilen karsndaki durumu

bu menzilden örenilir. Onlar hakknda verilen hüküm nedir? Rzk
sahibi onu toplayan mdr, yiyen midir? Lokman Hekim oluna yapt-

tavsiyede öyle der:
c

Ey olum! hardal tanesi kadar bir ey olsa ve jbir

tan içinde veya göklerde veya yerde olsa, Allah onu getirir.**
21

Hâlbuki

‘ona gider’ dememitir.

Adalet ve haklarn ödenmesi bu menzilden örenilir. Bildikten

sonra unutma, bu menzilden örenilir. Öyle ki, kii unutmu olduu

eyi daha önce bildiini bilmez. el-Vaki ilahi ismi ve tpk Rezzak gibi

âlemdeki surederinin farkll bu menzilden örenilir. Görme esnasn-

da müahede sahibinin halinin farkll bu menzilden örenilir. nsan-

larn üzerinde bulunduu eye davet edip Hakkn davetçisi olmak bu

menzilden örenilir. lahi emirler bu menzilden örenilir. hsan eden

ve ihsan, bu menzilden örenilir. Nesepler bu menzilden örenilir.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Rabbiniz tektir, babanz tektir, Arabn

Aceme veya Acemin Araba bir üstünlüü yoktur. Üstünlük takvaya

baldr. Allah neseplerinizi ortadan kaldrd. Takva sahipleri nerededir

der. Allah öyle der: Allah katnda en üstün olannz en takva sahibi

olanmzdr.’ Takva sahibi Allah için siper olan mdr, yoksa Allah’ si-

per edinen midir? Bunun adamlar olduu gibi ötekinin de adamlar

vardr. Yemin bu menzilden örenilir. Onun ksmlar ve yemin eden-

deki hükümleri, bu menzilden örenilir. Yeminin tarz ve bu konuda

Allah’a ve kula ait ksmlar, bu menzilden örenilir. Dünyasnda pein

cennet için çalan alimin durumu bu menzilden örenilir. Hali düük
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olsa bile böyle birinin kendi içindeki nimeti nimederin en büyüüdür.

Kuran’a müdahale bu menzilden örenilir. Bununla birlikte o Allah

katnda korunmutur ve Kuran’da tahrif olmaz veya dier indirilmi

kitaplardaki gibi deitirme gerçeklemez.

Neshin mahiyeti bu menzilden örenilir. Müahedeye dayal ola-

rak, zahiri batnna muhalifolann durumu bu menzilden örenilir. n-

sann nefsine sayg duyarak kendini öldürmekten uzak durmas bu

menzilden örenilir. Nefsine sayg duymasnn nedeni, Hakkn nefsi

yüceltmesi ve intihar edene cenned haram klmasdr. Bununla birlikte

insan cehenneme hayvani nefsiyle girer, çünkü oras nefs-i natka’nn

girebilecei bir yer deildir. Nefs-i natka cehennemek yaysayd, hiç

kukusuz nuru daha güçlü olduu için onun alevi sönerdi. Nefsini öl-

düren, yani intihar eden ise, yakn komu haklc nedeniyle kendi bede-

ninin hakkn üstün tutmu ve bu sayede nefsiyle mülkü arasna girmi

demektir. .Nefsinin dndakiler ise nefse ait bu özel yaknlktan daha

uzaktr. Helal ve haram klnan eyler, bu menzilden örenilir. Acaba

bir ey kendisi nedeniyle m helal veya haramdr? Yoksa belli kiide ve-

ya eydeki özel durumlar nedeniyle mi haram klnmtr? eriatn dili

olan peygamberin diliyle veya fakihler gibi ekilci alimler olan müçte-

hitierin diliyle Allah’tan baka helal veya haram klan yok mudur? Hal-

lerin bakalamas nedeniyle ilahi yönelmenin bakalamas, bu men-

zilden örenilir. Güçlünün bir cemaatin yerini almas bu menzilden

örenilir. Allah’a davet eden alim ve ariflerin muhataplar karsndaki

siyasederi, bu menzilden örenilir. Hangi türde olursa olsun ve ister

knanan ister övülen ksmlarda olsun, benzerle cezalandrmak, bu

menzilden örenilir. lahi beraberlik bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ALTMI DOKUZUNCU BÖLÜM
Cömertlik Hâzinelerinin Anahtarlarnn

Menzilinin Bilinmesi

Kavmim dedi diye ben de söyledim

Ben derken, kadehler dönüyordu

Kadehleri döndürene dedim

Sevgilim o arabm onun etrafnda döner

Sonra dediler sevgili ne diyor?

Kalplerin ödünç verildii Hah hakknda

Kerimin dili sana mal verir

Sonra isteyerek gelir ve hayrete düersin

Kerem O’ndan

Ihsan ve fazilet O’ndan

htiyar sahibinden sonra hüküm sanadr

Dilersen dersin ki sana ait deilsin

Dilersen zddn dersin, kskançlk yok

Bütün bunlar sana ihsanyla mubah kld

Cebir de onda zorunluluk hükmü de

Allah sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki, olabilecek âlemlerin

en mükemmeli olan bu âlemde Allah’n yaratt her eyin cömertlik

hâzinelerinde benzerleri vardr. Bu hazineler Allah’n kürsiisündedir ve

hâzinelerin içerdii benzerlerin fertleri sonsuzdur. Her türden benzer-

ler, dünya ve ahirette var olmay sürdürür. Bunun nedeni, hangi tür

olursa olsun, türün her bir zaman biriminde bekasn temindir. Arka-

dalarmz bu insan, türü hakknda görü ayrlna dümütür. Dünya-

nn sona ermesiyle insan türünün bireyleri de sona erer mi? Kefi ol-

mayanlar sona vereceini söylerken keif sahipleri sona ermeyeceini

ileri söylemitir. Onlara göre insan türü içinde ahirette de doum zik-

redeceimiz surette dii ve erkein cinsel ilikisine benzer ekilde sürer.
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Üreme de. Âdemolu olan her iki farkl cis arasnda devam eder. Al-

lah cennetlerde hurileri insan suretinde yaratmtr, fakat onlar insan

deillerdir. Dolaysyla her iki snfn üremesi kendi türleri arasndaki

cinsel ilikiyle gerçekleir. Onlar bir zaman biriminde cinsel ilikiye gi-

rer. Erkek yanndaki bütün kadn ve hurilerle -birini öne alma veya ar-

da brakma olmakszn- cinsel ilikiye girer. Bu durum kesilmeyen ve

yiyip radm almaya ramen kaybolmayan cennet dallarndaki meyvele-

re benzer. Erkek hurilere yaklatnda veya insan diiye yaklatnda,

her defasnda deeri takdir edilemeyen ehvet ve haz duyar. Dünyada

onu tatm olsayd, tadnn iddetinden baylrd. Her defasnda ken-

dinden kkrtc bir koku ortaya çkar. Bu koku erkekten çkar ve ka-

dnn rahmi onu alr ve hemen orada her defasnda bir çocuk doar.

Bu çocuun doumu iki cinsel iliki arasndaki sürede meydana gelir

ve kadndan çkan nefesle birlikte doal-soyut bir ruh olarak doar. -
te cennette iki farkl ve benzer cins arasndaki beeri-ruhani doum
böyledir ve i böyle sürer. Anne ve baba kendilerinden bu cinsel iliki

yoluyla doanlar görür. Onlar Beyt-i mamur’a girip geri dönmeyen

melekler gibidir. nsan türünün çoalmas böyledir. Bu evlatlarn

maddi nimetten paylar olmad gibi manevi nimet makamna da

ulamazlar. Onlarn nimetleri uykusunda rüya görenin nimetlenmesi

gibi berzahta gerçekleir. Bunun nedeni doal yapdr. nsan türü

üremeye devam eder fakat zikrettiimiz ekilde devam eder.

Beeri ruhlarn üremesine (tevalüd) gelirsek, dünyada olduu gibi

ahirette de her iki snfn berzah özelliine sahip bir araya gelmeleri

vardr. Bu (berzah) durum uyuyan insann eiyle cinsel ilikiye girip

ondan çocuk meydana getirmesine benzer. Kul bu makama yerleti-

inde, ister dünyada ister ahirette olsun, erkek ruhu yönüyle zevcesiyle

ruhu yönünden bir ilikiye girdiinde, bu ilikiden o ikisinin arasnda

‘ruhani çocuklar’ doar. Bu doanlarn hükmü, cisimlerde ve duyulur

suretlerde gerçekleen maddi birlemeyle meydana gelen çocuklarn

hükmüyle bir deildir. Maddi birlemeyi ve nikâh daha önce belirt-

mitik. Böylece ruhani çocuklar ‘saygn melekler’, hatta tertemiz ruhlar

olarak doar. Ruhlarn üremesi böyledir. Bu üremenin bir berzah te-

cellisinden meydana gelmesi gerekir. Bu tecellide Hak snrl suretlere

tecelli eder, çünkü berzah cömertlik ve imkân bakmndan en geni

mertebedir ve o iki denizin birleim yeridir: Birincisi mana dieri du-
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yulurlar denizidir. Duyulur olan mana olamayaca gibi mana da du-

yulur haline gelmez. ‘ki denizin kesiim yeri
5

diye ifade ettiimiz hayal

mertebesi ise manalar bedenlendirirken cisimleri latifletirir. Ksaca

gözde bütün bilinenleri deitirir. Öyleyse hayal, hüküm veren ve ken-

disi yaratlm olsa bile hüküm altna girmeden tahakküm edendir. Bu-

nunla birlikte hurilerin veya Âdemoglunun teneffüssünden ortaya ç-

kan nefes, cinsel ilikinin nefesinden ortaya çkan eyin suretinden fark-

l olarak ortaya çkar. Bunu keif sahipleri ayrt ederken ahirette onu

dünyadaki keif sahipleri ayrt edebilir. Cennette cinsel ilikiden mey-

dana gelen yapnm sureti, Allah’ zikreden nefislerinden meydana gelen

suretlerin veya meleklerin veya Allah’n amellerin suretlerinden yaratt-

meleklerin yapsyla birdir. Bu konuda Hz. Peygamberden gelen sa-

hih rivayetler vardr.

Kürsüyü hâzinelerin bulunduu yer saydk, çünkü dilde kürsü

‘bilgi’ demektir. Nitekim Allah ‘O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kuatr’222

der ki bilgisi kuatr demektir. Burada da durum ayndr, çünkü orada-

ki hazineler, türlerin bireyleri ve ahslardr ve ahslar sonsuzdur;

sonsuz olan ise varla girmez. Binaenaleyh varln snrlad her ey,

sonludur. Öyleyse burada kürsünün ‘bilgi’ olmas gerekir. Çünkü

O’nun bilgisi sonsuzu da içerir. Sözünü ettiimiz kürsünün göklerin

üzerinde ve arn altnda bulunan kürsü olduunu zannetme! Çünkü

orada bulunan kürsü snrl ve belirli parçalardan oluan mevcut kür-

südür.

Bilmelisin ki, Allah’n kullarna ihsan ettii en faziletli ey, bilgi-

dir. Allah her kime bilgi verirse, en deerli özelliini ve hibesini ihsan

etmi demektir. Bilgi özü gerei deerli olsa bile, onun malumundan

kaynaklanan ve kendine dönen baka bir üstünlüü daha vardr. Çün-

kü bilgi her eye ilien genel bir niteliktir. Anahtarlar ise hâzinelerin

erefiyle balantl olarak ereflidir. Hazineler sakladklarnn deeriyle

orantl olarak deer kazanr. Mevcut olan Hak, var olanlarn en üstü-

nü, en yücesi ve en deerlisi olduu gibi O’nu bilmek en deerli bilgi,

en azamedi ve erefli bilgidir. Sonra bu durum deer ve eref bak-

mndan son bilinene kadar dereceli bir ekilde iner. Bir eyi bilmek,

onu bilmemekten daha iyidir. Bilgini erefi kendinden kaynaklanrken

ikinci eref kazanlmtr. Hazineler bilinenlerin türleri ve snrllna
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göre snrlanmtr. Bununla birlikte onlarn ana kaynaklar -saylar

çok olsa bile- iki hâzineye döner: Allah' bilmek ve âlemi bilmek hâzi-

nesi. Bu iki hâzineden her birisinin içinde baka hazineler vardr. Misal

olarak zat bakmndan aklen Allah’ bilmek veya eriata ve vahye bal
bir idrakle zat yönünden O’nu bilmek, isimleri ve ifadan yönüyle

O’nu bilmek, na’dar, nispeüeri yönüyle O’nu bilmek birinci hâzineye

dahildir. Bütün bunlar teorik düünce yönündendir. Vahiy yönünden

bakarsak, bu yönden durum keif yönünden olduu gibidir. Âlemi

bilmekten ibaret olan dier hâzinede de baka hazineler bulunduu gi-

bi her bir hâzinede hazineler vardr. Birinci hazine imkân yönünden

âlemin varlklarn bilmek iken kincisi zorunluluu yönünden ve kendi

balarna var olan cevherleri, olgular, renkleri, mertebeleri, mekân,

zaman, nispet, nicelik, konum, tesir, edilgenlik gibi vb. yönlerden âle-

mi bilmektir. Dünyay, berzah, Mele-i ala’y ve esfeii bilmek de bu

kapsamdadr.

Allah’n kendisini bilene verdii bu hâzinelerin ilk anahtar, hadis

veya kadim diye nitelenmeksizin, genel anlamyla varl bilmek anah-

tardr. Bu varlk neye göre ayrr? Kendisi nedeniyle mi, bakas ne-

deniyle mi? Bu bakas yokluktur. Öyleyse varlk mevcudun kendinde

zuhur etmesi demektir. Çünkü olumlama, olumsuzluk, zorunluluk,

imkânszlk, varlk, yokluk ‘ne varlk ne yokluk’ gibi bütün hükümler

varlkla birlikte ortaya çkar. Bütün bunlar, mahiyeti, kendisi ve varl
çokluu ancak kendi hükmüyle kabul edebilen bir varlktan meydana

gelebilir. Çünkü O’na dayanan hakikaderin kayna O’nun varldr.

Böylece O’nda çokluk (sfatlarn çokluu) bulunduunu söyleriz. Hâl-

buki O birdir. Her hakikatin bir ismi vardr, dolaysyla O’nun isimleri

vardr:

isimlerim hederdendi, çoaldm ben

Görmedi bakas beni, ben görüyordum hâlbuki

Ey bakadan söz eden! Nerede onun varl?

Nerede bakas ? Kskanç oldun sen

Kime kar yiiceldi veya izzet oldu, kimse yok ki?

Hah, Hak ile onda Gafur oldu
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Allah’a yemin olsun, Allah olmasayd

El -Gam olmaz veya Gani fakir olmazd (âlemde deime olmazd)

Kime veya neyefakirlik ve zenginlik balanr ki?

Varln kendine bal olduu kimseye sor!

Cömertlik hâzinelerinin ilki varlktr ve Hak sana bu hâzinenin

anahtarn vermitir. Bu durumda Hak adeta sana seni tantan ve böy-

lece kendisini bildiin kimsedir. Öyleyse sen ilk bilinen, O ise son bili-

nendir. Buna mukabil sen son var olan, O ilk var olandr. Çünkü sen

var olmayan bir eyi (madum) bilemezsin: bilmek görmek demektir ve

böyle olmasayd bilgi olmazd. te bu ‘hakknda kuku olmayan ve takva

sahipleri için hidayettir'
223

denilen haktr. Allah her hâzineden kendi ba-

na var olan (cevher) veya bir hakikatte var olan (araz) veya bir haki-

katte var olmayan eyleri yaratmtr. Burada ‘bir hakikatte olmayan*

derken dta nispetleri kastetmekteyim, çünkü onlar var olan eyler de-

illerdir; hükümleri ise varlkta hükümrandr. Onlarm kendi varlklar

olmad gibi varlklar hükme baldr. Allah zikrettiimiz eyi yara-

tnca, sana yöneldi ve seni dairenin iki ucunun sona ermesi için ‘kâmil
5

olarak yaratt. Böylece sen, son olsan bile, varlkta ilkin suretiyle zuhur

ettin. Alem seninle Hak arasnda snrlanmtr ve dolaysyla ikinizden

birinin tarafna bütünüyle tahsis edilemez. Dolaysyla âlem Haktan

ayrlamayaca gibi hükümde de senden ayrlamaz. Alemin bütün su-

rederi sende ortaya çkmtr. Allah onlar bu hâzinelerden ortaya ç-

kartm ve onlar seni müahede etmi, sen de onlar hakknda bilgi elde

etmisindir. Böylelikle sen âlemden âlemin kendinden bilmedii eyleri

tek tek örendin.

Sana öyle dedi: Hâzinelerde kalan sonsuz eyler, örendiklerin

gibidir. Bir cinsin bilgisini elde eden, bütün cinsi bilmi demektir,

çünkü sadece benzerler vardr. Dairenin iki ucu birlemi ve çevre

meydana gelmitir. Çevre dairenin noktasna delildir. Böylece çizgiler

noktadan çevreye doru uzam ve onu amamlardr. Çünkü çizginin

bitim yeri çevredeki bir noktadadr ve balad yerde sonlanr. Onun

ilk olmas son olmasnn ayndr. Böylccc bir yerden kendisine vard
noktann hükmüyle baka bir çevreye vard yerde yans birinci çevre-

nin içinden yars da haricinden olmutur. Bunun amac zahir ve bat-
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nn hükmüdür. Böylece -birinci çevrenin bir araya gelmesi gibi- onun

iki ucu bir araya gelmi, suretine göre var olmutur. Çünkü suretinden

baka bir ekilde ortaya çkmas mümkün deildir.

Sonra çevredeki hükümden birinci çevrede ortaya çkan eyler or-

taya çkar ve sonsuza kadar böyle devam eder. Bu, sonsuz saydaki hâ-

zinelerden ortaya çkan eydir ve hazineler onlar içerir. Bu durum

oluta sürekli geçekleen ‘yeniden yaratmadr.’ nsanlarn bir ksm ve-

ya çou, bu konuda kuku içindedir. Allah Teâlâ, ‘Yeni yaratmadan on-

lar kuku içindedirler
’224

der. Bu yaratma her nefes devam eder, fakat

zikrettiimiz ekilde gerçekleir. Öyleyse nokta çevrenin varhk sebe-

biyken çevre noktann bilinme sebebidir. Çevre Hak ve halk; nokta,

Hak ve halktr. Bu iki hüküm, ilk daireden ortaya çkan bütün daire-

lerde görünür. Dairelerin says ne kadar olursa olsun, bir daire ortaya

çktnda, daireleri meydana çkartan ilk daire ortaya çkan dairede bi-

linmeden ve idrak edilmeden gizli bir ekilde kalr. Çünkü kendisinden

uzak veya ona yakn olsun, her daire onun suretindedir. Öyleyse her

daire hakknda ‘gördün-görmedin’ hükmü verilir. te bu ‘ehadet

içindeki gaybrir.’

Birinci dairede bulunan ve (sonradan) ortaya çkan dairelerin say-

s, cinslerin hâzinelerinin says kadardr. Her ne kadar olursa olsun

böyledir, bir art ve eksilme söz konusu deildir. Bunlardan ortaya ç-

kan ve meydana gelen sonsuz saydaki daireler, sonsuza ulaan bu cins-

lerin bireylerinin daireleridir. Bir ahsn dairesinin varl, ‘tür
1

denilen

bir eye delildir; tür cins ile ahs arasnda bulunan bir eydir ve böyle-

ce senin nezdinde ‘tür içinde türler’ meydana gelir. Fakat bunlarn sa-

ys snrldr ve ancak ahslardan bilinirler. Çünkü tür, en genel cins

ve birey arasnda akledilir bir eydir. Ya da iki uç arasnda orta olan her

ey arasmda bulunur. stersen iki uç arasnda orta olan hakknda öyle

dersin: ‘iki uç onun adna ‘ortada olma’ hükmünü izhar etmitir.’ Veya

‘Ortada olmak iki ucun hükmünü izhar etti’ de diyebilirsin. te ‘Hakk

halk ile ve halk Hak ile bilmek’ bu demektir.

Halk Hak ile görülmeseydi olmazd

Halk Hak ile görülmeseydi sen olmazdn
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Mümkün diyen kimse onu görendir

‘OV sözüyle olan vardr

Onu halk ile bilen Hakk da bilir

Hak ile bilen ‘olmu ve olmamtr’

Öyleyse çevre bilgi bakmndan noktay korurken, nokta varlk ba-

kmndan çevreyi korur. Her ikisi de korunandr ve dikkate alman bir

pay yoktur. Allah öyle der: ‘ahit ve mehuddur.’
213 Hepsi görülen ve

görendir. Her birisi üstün-aa mertebede olandr. Onlardan birisi

‘ben’ derse, öteki de ‘ben’ der. Her birisi ‘sen’ derse, öteki de ‘sen’ der.

Her biri ötekine onun kendisiyle balad eyle gözükür ki, iki söz de

sahihtir.

Ey Hakkm ve halkm!

Baki olan vejani olan kimse için

çtim ondan bir erbet

Yaratlm batt ona

Tek hakikat var

Telakki edilen eyi kim kabul eder?

Kastettiimi bana söyledi

Onu deyince
,
baki olmak diledi

Çünkü i snrl:

Halk ve Hak arasnda

0 olmasayd olmazdk biz

Sen Hakkn zikrini gizle

Dostum! Sen indirilmi zikirsin. Öyleyse korunan sensin. Zikir

ancak seninle indi. Öyleyse koruyan da sensin. Varln fani klma,

çünkü o gerçekte fani olmaz. En nihayette diyecein u: ‘Ben O’yum.’

Fakat bu zamirin gösterdii ey ben zamirinin gösterdii deildir. Öy-

leyse amaçladn eyi hiçbir zaman saf olarak elde edemezsin. Böyle

bir saflk imkânsz olunca, artk hem ‘O’ de, hem de kendinden söz et
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ve O’ndan ayr! O’nu kendinden ilkin sondan sonun ilkten ayrlmas

gibi ayrtr. Âlemden de ayrl. Âlemi de kendinden zahirin batndan

batnn zahirden ayrlmas gibi ayrtr. Âlem içinde sen âlemin ruhu-

sun. Âlem ise görünen bedenindir: Ruhsuz suretin bir manas yok ol-

duuna göre sensiz de âlemin bir manas yoktur. Kendini âlemden

ayrt edersen, Hakk bilmekle kendi deerini, âlemi bilmekle de merte-

beni örenirsin.

Sen bunun rab ve bunun kulsun

Seni bir söz olarak indirdi, ahdi indirdii gibi

Akim, zekân ve idrakin varsa

Ne knama ve ne övgü peinden gitme!

Unutarak yapmadn bir eyi yapma

Fiilinde bir kast araman lazm

Unutma sana baskn gelirse sen deilsin

O ahs; onun terhine niyet ara

Sana belirttiim bu husus, cömertlik hâzinelerinin anahtarlarndan

bir anahtardr, onu kaybetme! Çünkü sana verdiim anahtar her anah-

tarn iini görürken baka bir anahtar onun iini göremez. Onunla her

kapal kap açlrken bu anahtarn kapad baka bir eyle açlmaz.

Gaybn anahtarn sadece Allah bilebilir, dolaysyla ancak O’ndan ö-
renebilirsin. Öyleyse kendinden harekede onlarn bilgisine ulamaya

çalma! Ulalamayacak bir eye tamah etmek, insann kendini bilme-

diine bir delildir. Göklerde ve yerde en güzel misali veren Allah’tr ve

sadece gök ve yer vardr. En güzel misali vermek O’nun iidir. Gökteki

ve yerdeki her suret, Allah’a aittir. ‘O gökte ilah olandr ve yeryüzünde

ilah olandr.’
216 Baka bir ayette ‘O göklerde ve yerde ilah olandr, sizin

srrnz bilir.’ Bunu bilmesi yerde olmasndan kaynaklanr. ‘Açklad-

mz bilir.’ Bu ise gökte olmasndan kaynaklanr. (Baka bir yorumla)

yapnz bakmndan ‘Srrnz bilir .’
227 Bu da gökte oluu bakmndan-

dr. O gözlere görünmeyen mananzdr ve bu manann hükmü ortaya

çkar. Yükseklik O’na aittir. Öyleyse O göktedir ve batndr. Ayn za-

manda ‘Açkladnz da bilir.’ Bunu bilmesi yerde bulunmas bak-
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romdandr. O varl gözlere gözüken ve hükmü gizli olan zahirinizdir,

çünkü hükmü ruhundadr. ilimlerin duyularla ifade ettii ey O’dur.

Dolaysyla nüzul O’na aittir. O arzdr ve O zahirdir.

Belli ki Hak, Hak ile konuur

Bu söylediimiz kesin bir gerçek

Hakk talip isen vazgeçme bundan

Sözümün aksi bo bir söz

Kendisinden daha kâmil bir insann olmad kâmil kul Hz. Pey-

gamber öyle der: ‘Rabbimle bir vaktim vardr ki, ona Rabbimden

bakas giremez.’ lke ise öyle der: ‘Benim bir vaktim var ki, ona ken-

dimden bakas giremez.’ Çünkü bütün vakider âlem iki yönde de ih-

tiva eder ve bu nedenle insan kâmil Allah’n halifesi olmu, bu neden-

le onun kendi hakkndaki bilgisi Rabbi hakkndalci bilgisini öncelemi-

tir. Bunun için ‘Kendini bilen, rabbini bilir
5

denilir. Onu halife atayan

ise âlemi kendi hakkndaki bilgisinden bilir. Halife halifesi olduu

kimsenin suretindedir ve bu nedenle de o da Rabbini kendi hakkndaki

bilgisinden bilir. Halife bilir ki varlkla nitelenen her ey sonludur.

Baka bir ifadeyle varla giren her ey sonludur. Bu durumda mevcut

oluu bakmndan Allah’ bilmek hakknda bir hayret ortaya çkar:

Acaba mevcut oluu bakmndan O’nu bilmek sonlulukia nitelenir mi,

nitelenmez m? Sonluluk derken, mevcut olann varlkla nitelenmesini

kastederlerse, böyle bir ey her sonlu gibi sonludur, çünkü onun ken-

disi mevcuttur. ‘Sonluluk’ derken varlk süresinin bitimi ve kesilmesi

kastedilirse, böyle bir durum Hak için geçerli ve doru deildir. Çün-

kü O, bizatihi zorunludur. O’nun varl sonluluk kabul etmez. O’nun

bekas vehimdeki sürenin O’nun hakknda ilerlemesiyle ilgili deildir.

Binaenaleyh sonluluun her iki yorumuyla da Haklan sonlu olmas

imkânszdr. Ahiret ehlinde de, yani onlarn varlklar ve vahyin bildir-

diine göre ahiretin kendisi hakknda durum böyledir. Oras da -

vahyin bildirdiine göre- bitmez ve vehme bal süre onlar hakknda

devam etmez. Bununla birlikte bekann Allah ile ilikisi âlemle' iliki-

sinden farkldr. Öyleyse mudaklk bilgideyken snrlanma varlktadr.
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Olutaki her ey snrl

Bilgideki mutlak

Haberin verdii sözü iyi düün

Varln hakkalyakin ören

Varlm hakkmdaki bilgim

Hakkn varlm bilmemden önce

Benim varlm bilirsen

Allah’ bilmek de ardndan gelir

Âlemin bekas Allah’a bal ve ilahi niteliin bekas da âlemle

mümkündür. Bu nedenle her biri ötekinin rzkdr: Her biri varlnn
sürmesi için ötekiyle beslenir. Hüküm böyle verilmitir.

Biz O’nun rzkyz beslenir varlmzla

O da âlemin rzk hiç kuku yok bunda

O varlmz korur biz de O’nun ilah oluunu

Bu sözde iftira deil

arma! Olu her halinde

Köle ve sahipli olarak ‘mülkün mülkünü' ikrar eder

Öyleyse hadis ve kadim varlk ‘görelik’ ve hüküm ilikisiyle birbi-

rine baldr, fakat bu varlk ball deildir. Söz gelii insan ‘insan’

oluu bakmndan dta vardr. Bu esnada kendisine varlk verdii veya

varln takdir ettii çocuk olmadan onun babal bilinmez. Ayn e-

küde sahip öldüü bir mülkü olmasa, sahiplik niteliinden yoksundur.

Allah ise zat ve varl yönünden âlemlerden müstanidir. Allah zat

ve varl bakmndan âlemlerden müstaniyken rab oluu bakmndan
bir merbubu talep eder. Öyleyse Allah kendi hakikati bakmndan talep

etmedii eyi rablii bakmndan hem varlk hem takdir bakmndan
talep eder.

Âlemdeki her bir hükmün ilahi bir nitelie dayandn söylemi-

tik. Bunun yegâne istisnas. Hakkn özü gerei hak ettii ve sayesinde

müstani kald niteliktir. Bu nitelie herhangi bir ey dayanmaz. Bu-
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nun yan sra âlemin hak edi yoluyla sahip olup onun muhtaç kalma-

sn salayan nitelik de bunun dndadr. Bu sayede âlem fakir, daha

dorusu kul olur -çünkü âlem fakirlikten daha çok kul vasfn haizdir.

Bununla birlikte fakirlik ve (kulluk anlamna da gelen) zillet eit an-

lamdadr. Allah Ebu Yezid’e öyle der: ‘Bana ait olmayan zillet ve yok-

sullukla bana yakla.’ Bir eye kadir olan ile bir eyden zad olarak etki-

lenen farkldr. Kadir ve etkinin kayna olan kimse, muhtaçlk özelli-

iyle nitelenmez. Edilgen ise öyle deildir: O yoksulluk ve zillet özelli-

iyle nitelenmitir. Hak bu özellikle yaratklarndan ayrlr. Bununla

birlikte, Hak halka ve halk hakka daha önce de söylediimiz gibi farkl

bir yönden baldr. te bu menzil bu konuyu içerir.

Birisi öyle diyebilir: Niçin hüküm hevaya baldr? Heva, âlemde

mevcut iken Hak, heva ile hüküm vermez. Öyleyse heva gücünün da-

yana nedir? öyle deriz: ‘Allah dilediini yapandr ’2215
ayetini iyi dü-

ünmelisin. Burada Allah hüküm verirken kendisini ‘snrlanmayan’ di-

ye nitelemiken âlemi snrlanma özelliiyle nitelemitir. Bu nedenle de

âlem diledii her eyi yamamakla yükümlü tutulmutur. Aksine aleni-

dekiler ancak eriata göre hareket edebilirler. ‘nsanlar arasnda hak ile

hüküm ver, hevaya uyma’229
buyrulur. Yani aklna gelen her düünceye

göre hüküm verme veya her hangi birinizin arzusuna ve hevasna göre

hiikiim verme, Allah’n vahyine göre hüküm ver. Allah Teâlâ halifele-

rinin kalplerini onarmak üzere öyle der: Ey Muhammed, de ki! Rab-

bim, hak ile hüküm ver! Yani dilediini yapma! Senin kyamet günü

ümmetlerin halckndaki hükmün, onlar için belirlediin ve bizim ken-

dilerine götürdüümüz eriatna göre olsun, çünkü irade edilen budur.

Çünkü Sen bizi irade ettiin eyle gönderdin ve bizim doruluumuz

bu sayede onlarca kabul edildi. Onlara kar delil böyle ortaya çkt. Bu
delil. Hakkn her ümmet hakknda nebilerinin getirdii eye göre hü-

küm vermesidir. Bu sayede kesin delil Allah’a ait olmutur.’ Öyleyse

yaratlmlara arzuya uymann yasaklam olmas, kendiliinde onlarn

serbest olduklarn gösterir. Yasaklama ve snrlama hüküm verirken ve

yönetirken ortaya çkar. Buna mukabil Allah ‘Dilediini yapandr.’

Allah eriatna göre hüküm verir ve kuluna bu konuda dilekte bu-

lunmasn emreder. Böylece kulu hakkndaki hükmü bizzat kulun iste-

inden meydana gelir. Kulun eriatn snrlamasyla verdii hükmü de
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Rabbinin o konudaki emrinden kaynaklanr. Öyleyse heva snrsz ira-

de demektir. O halde hcvann (ilahi mertebede) neye dayandn ve

yasaklamann kaynann ne olduunu örenmi oldun.

Bilmelisin ki, kendisi snrsz olsa bile hevadan meydana gelen hü-

küm ancak snrl bir hüküm olabilir. Çünkü eser ve etki kabiliyet yö-

nünden meydana gelir ve dolaysyla kabiliyederin heva gücünü snr-

lamas gerekir. Çünkü bir varlk heva nedeniyle oturma ve kalkmay

irade eder. Oturma ve kalkmak ancak ayn anda olamaz ve biri varken

öteki olmaz. Öyleyse kabiliyet iki fiili birden kabul edemeyeceine gö-

re, heva kabiliyet nedeniyle snrlanmtr. Heva kabiliyet nedeniyle s-

nrlanmay kabul edince, b durumun heva için zatî bir ey olduunu

anladk. Böylece eriat hevaya snr koymu, o da bunu kabul etmitir:

Öyleyse kabiliyetin hükmünün heva’da ortaya çkmas, kendisiyle nite-

len kimsede mutlak irade sahibinde ortaya çkmasnn benzeridir. Allah

nefs-i natka’y veya halifeyi -ki istediini söyleyebilirsin- yaratnca,

onda nispet ve aklî olan manevi-ruhani güçler yaram. Bu güçler bu-

lunduklar kimselerin ayndr ve onlarn sahiplerindeki durumu ilahi

isim ve sfatlarn durumuna benzer. Söz konusu isim ve sfadarm çok-

luu tek hakikatte bulunan nispetlere racdir. Bu hakikat kendiliinde

gerçek ve saysal bir çokluu kabul etmez.

Allah’n halifede, hatta insan- kâmilde ve hayvan insanda -ki salt

insan demektir- yaratt güçlerden birisine vehim, birisine akl ve biri-

sine de fikir denilen güçlerdir. Allah halife için üç mertebeyi ayrt et-

mi, onu bu mertebelere vali atamtr. Bu mertebeler duyulurlar mer-

tebesi, bir ksm ancak maddelerde gözükseler bile kendiliinde mad-

delerden soyut manalar mertebesi ve hayal mertebesidir. Hayal merte-

besi, duyu ile mana uçlar arasndaki ara mertebedir. Baka bir ifadeyle

hayal, duyularn toplad verileri koruyan bir hazine gibidir. Allah in-

sana bir de aldn ve vehmin etkisi altnda bulunan musavvire gücünü

vermitir. Akl emirle onda tasarrufta bulunurken vehim gücü de emir-

le tasarrufta bulunur. Bu yaratlta vehim gücü akla üstün klnmtr
ve bu nedenle akl, madde olmayan veya maddede olmadan bilinebile-

cek eyleri incelemeye giritiinde ancak tasavvur gücüyle bilebilir. Söz

konusu hususlara misal olarak, bir madde olmaktan veya maddede bu-

lunmaktan münezzeh olan Allah’a nispet edilen nitelikleri verebiliriz.
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Baka bir misal ise Allah’n bilgisidir. O bilgi ne madde olmad gibi

maddeye de nispet edilemez. Akl böyle eyleri tasavvur sayesinde bile-

bilir ve bu tasavvur akln hükmünden deil, vehmin akl üstündeki et-

kisinden kaynaklanr. Duyu alglad eyleri hayal gücüne yükseltirken

musavvire gücü ise diledii eyleri onda terkip eder. Bunlar parçalar

duyuda bulunmakla birlikte bütün olarak duyuda bulunmayan eyler

olabilir. Musavvire gücü onu fikir gücü nedeniyle bu terkibi akln em-

riyle meydana getirmi olsayd, bunun amac herhangi bir eyi bilme

talebinden kaynaklanrd. Bilgi ise hiç kukusuz snrlaycdr.

Musavvire gücü akim vehmin etkisiyle akln tasarruf bakmndan akln

emriyle deil de vehmin emriyle terkibi yapsayd, terkip edilen eyin

sureti baki olmazd. Çünkü vehim -akldan farkl olarak- mudakl
nedeniyle süratle deiir ve kaybolur. Akl ise edindii bilgilerle snrl

ve mahpustur.

Yaratlara hakim özellik, vehmin akla otoritesi nedeniyle, vehimle-

rin hükmüdür. Çünkü vehim, madde olmayan veya maddede bulun-

mayan ve kesinlikle bilinen bir manay sadece ‘tasavvur’ ederek anlama

imkân verir. Bu tasavvur, hakknda ancak vehmin hüküm verdii su-

retten baka bir ey deildir. Böylece akl, hiç kukusuz, teorik gücüyle

bildii bir konuda vehmin gücüyle snrlanm demektir. Bununla bir-

likte akln zorunlu bilgisine gelirsek, vehmin o bilgi üzerinde bir otori-

tesi yoktur. Bu sayede maddelerde veya dta bulunmayan manalarn

varh bilinir. Bununla birlikte akl onlar vehmin verdii ince bir per-

denin ardndan maddelerde (tasavvur ederek) teorik gücüyle kabul

edebilir.

Allah Teâlâ yükümlü âlemin belirttiimiz ekilde nasl terkip edil-

diini bildii için, yükümlü insanlara peygamberler göndermi, pey-

gamberler bilhassa hayal mertebesine vakf olmu, iki ucu, yani mana-

lar ile duyuluru birletirmilerdir. Oras peygamberlerin durduu yer-

dir. Onlar bu mertebeden baz insanlara ‘Allah’a O’nu görüyormu gi-

bi ibadet et
5
demilerdir. Bunu tam ortaya koyduktan sonra yükümlü-

muhatabn dikkati bu ifadenin ardndan daha latif bir anlama çekilmi-

tir. Çünkü Peygamber maddelerden soyut anlamlarn varlna aina

kimselerin bulunduunu da bilir ve öyle bir ahsa öyle der: ‘Sen O’nu

göremiyorsan,’ yani O’nu göremeyecein delilinden hareket ediyorsan,
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‘Allah seni görüyordur.’ O’nun karsnda haya sahibi ol ve seni tuttu-

u uurda dur. Böylece Peygamber hitabnda ilkinden daha latif olan

vehmin hükmüne dönmütür. Çünkü yükümlü insann ya aklla veya

eriatm sözüyle Allah’n kendisini gördüünü bilmesi gerekir. Her du-

rumda vehim onu snrlar. Çünkü kul Allah’n kendisini gördüü bir

yerdedir ve O’nu o yerden çkartr. O’nu bilgisiyle temyiz ettiinde ise

tanm ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’230

olur. Böylece onu hayrete düü-

rür. Bu hayret nurani, ate ve toprak kaynakl bütün âlemlere yaylm-

tr. Çünkü âlem Uahi bilgide bulunduu duruma göre ortaya çkmtr
ve ilahi bilgide olan deimez. lahi mertebe özü gerei kendinden s-

nrll nefyederken kabiliyeder ise fiilen mdaklg reddeder. Öyleyse

varlktaki hayretin mahiyetini (yani ilahi mertebe ile kabiliyetler ara-

sndaki çelikiden kaynaklandn) örendin. Allah öyle der:
‘Benim

katmda söz deimez.'’
23 '

Yani bilginin hüküm verdii ve kitabn takdir

ettii ey deimez. Bunu bilgiden ve kitaptan örendik, çünkü hüküm

O’na aittir. Halifeler bilginin ve kitabn halifeleridir; bilgi ve kitap ise

âlemlerden müstani Hakkn iki perdesidir. O halde âlemin ve oluun

dayana, bilgi ve kitaptr. Böylece arzular kendüeri mutlak iken snrl

akllarn meydana getirdii neticeleri meydana getirir.

O halde heva olmadan akln bu yaratlta bir hükmü yoktur.

Çünkü bu yap, kendisinde ortaya çkan her eyde etkindir (onun ba-

bas saylr). Bu balamda Haktan daha üstün mertebe sahibi olan yok

iken sen O’nu tahayyül edersin ve böylece durumunu tahayyül et der-

sin. Çünkü Allah kimseyi yapamayaca bir ile sorumlu tutmaz. Bir

nefsin yapabilecei ise onun hakikatinin verdiidir. Allah nefsin mut-

luunu bu tahayyüle yerletirmi, sonra öyle demitir: ‘O'nun benzeri

bir ey yoktur .’
232

Böylece nefs tenzihi ve tebihi birletirmitir. Tenzih

de bir snrlamadr, tebih de snrlamadr. Çünkü nefs snrlanmtr ve

dolaysyla kendi hakikati gibi snrl olan (veya snrlayarak) bilebilir.

Akl heva neyi meydana getirirse onu meydana getirir

Çünkü kayna heva

Bir ey hakknda hevaya göre hüküm verir

Zorunlu bilgi baka
,
onun kayna fikir
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Allah yüce kitabnda kullarn dikkatini bütün eyaya ait hâzinelerin

hâzinesinin O’nun katnda olduuna çekmitir. Hazineler snrllk bil-

dirirken snrlanma da takyidi gerektirir. Allah her eyi o hâzinelerden

belli bir ölçüyle indirdiini bildirmitir ki, bu da snrlamadr. Kendile-

rini birbirine balayan iki öncül arasmda snrlanma olmasayd, arala-

rndan bir netice çkmaz, halk Haktan meydana gelmezdi. Bu nedenle

üremenin olabilmesi için ‘birleme/nikâh’ manalara ve mahsuslara ya-

ylmtr. Kadimde de böyledr hadiste de durum böyledir. nsanlar

‘hadisi anlamazlar .’
233

Yani siz, ey perdeliler! Sizi kendisiyle meydana

getirdiimiz eyi (veya sizinle konutuumuz sözü) anlamazsnz.

Çünkü bütün eriat ‘hadis’ ve akl ile vehmin kabul edebilecei ilahi

haberdir. Bu sayede fayda genelleir ve âlemdeki herkes muhatap hali-

ne gelir. Ey Allah’ ve gerçei bilenler! Siz hadisi (zamanda olan) bil-

miyorsunuz, siz sadece kadimi bilirsiniz. Sizin nezdinizde ‘hadis’ olsa

bile, kendisi ‘hadis’ olmamtr. ‘
Onlara Rablerinden hadis söz geldiin-

de...’
234

Kastedilen Allah'n kadim diye nitelenmi kelamdr. Onlar

kendisini duyduklarmda ‘hadis olarak’ meydana gelir. Öyleyse kelam

hakikati bakmndan kadim, gelii bakmndan hadistir. Kelam hadis

maddelerde gelmitir. Baka bir ifadeyle kulak hadis maddelere ilimi,

anlay o haberlerin gösterdii eylere ilimitir. Onlarn gösterdii e-

yin bir ksm ‘kadim’ bir ksm ‘hadis’ diye nitelenmitir. Öyleyse kelam

bir açdan hadis bir açdan kadimdir. Bu nedenle bazlar ‘Hak gördü-

üyle duyar, konutuuyla görür’ demitir. Hakikat bir, hükümler

farkldr! Allah öyle der: ‘Dilerse si# giderir.
,23S Burada gidi meiyete

balanmtr. Baka bir ayette ‘Biz onu götürmeye kadiriz
’236

denilirken

kudrete ve iktidara balanmtr. Böylece Allah, kadir olduu eyi ifade

etmitir.

Burada deerli bir bilgi vardr: Kudret yaratmayla ilgilidir, yok

etmeyle deil! Buradan iki durum ortaya çkar: Birincisi kastedilen gi-

diin yok etme olmaydr. Burada gidi, bir halden bakasna intikal

demektir. Öyleyse kudret, bir ey hakknda kendisine intikal edecei

bir halin ortaya çkmasyla ilgilidir ve söz konusu eyde bu hali kudret

var eder. Demek ki kudret, var etmeyle ilgilidir. kinci durum udur:

Bir eyi gidermeye güç yetiren olmakla Allah’n nitelenmesi, o eyi var-

lkta tutmaya kendisini zorlayacak bir eyin olmamas demektir. Kendi

bana var olan cevherin varl, yani bekas bir arta baldr. O art



l68 Fütûhât- Mekkiyye 13

var olduu sürece cevherin varl da devam eder. Allah her zaman o

arta yardm eder ve dilerse o artn varlna mani olur. Bu durumda

merut, yani arta bal olan da ortadan kalkar. Bu ‘tutma’ kudretin

konusu deildir. Allah kendisini ona kadir olmakla nitelemi, bekas

irade edilen tartmacnn var saylmas geride kalmtr. Allah beka di-

lemediinde, o eyi uzaklatrabilir. Böylece tartmac kahrolur ve be-

kasn istedii ey geride kalmaz. Kahr iktidar hükümlerinden birisi-

dir.

Bu meseleyi tam kavraynca, buradan önce gelen ile onun hükmü

ve sonra gelen ile onun hükmünü de örendik. Daha önce de belirtti-

imiz gibi, bir ey bir açdan önce bir açdan sonra olabilir.

Bu menzildeki ilimlerden birisi, varlkta gerçekleen üçgenlerin

bilgisidir. Onlarm kayna nedir? Bitiik ve ayrk olanlar nelerdir? Ku-

ran’n kitapla ilgisi, Tevrat ve dierleri kitap iken Kuran olmaylar bu

menzilden örenilir. Övülen ve knanan eylerde benzerin azaltlmas

bu menzilden örenilir. Varl bir sebebe bal eyin varlnda sebe-

bin bulunma hikmeti bu menzilden örenilir. Akla göre onun sebepsiz

var olmas mümkün müdür, deil midir? Kabiliyederin kendilerine ge-

leni kabul için hazrlanmalar bu menzilden örenilir. Hepsi terk ol-

makla birlikte bir menfaat nedeniyle ihmal etmek bu menzilden öre-

nilir. Engeli olmadan, tehdidin ertelenmesi bu menzilden örenilir.

Acaba bu durum, ortadan kalkmas mümkün olmayan bir maniden mi

kaynaklanr? Yoksa ihtiyardan m kaynaklanr; insan âlemdeyken böy-

ledir, çünkü ihtiyarn Hakta gerçek bir dayana yoktur, ihtiyar mev-

hum bir durumdur ki, bir önceki bölümde bunu belirtmitik. Eyada

ecellerin ve var etmede tertibin bilgisi, bu menzilden örenilir. Bunun-

la birlikte mümkünler var etmeyi kabul için hazrdr. Onlar erteleyen

ey ve ilahi feyiz nedir? lahi feyiz engellenmemiken kabiliyetler tak-

dim ve tehir için hazrdr. Bunlar neyle ilgilidir? Öyleyse bu mertebede

‘meiyet’ diye isimlendirilen bir hüküm olmaldr ve bu durum zorun-

ludur. Meiyetin her hangi bir ekilde ortadan kalkmas mümkün de-

ildir. Alimin bilgisine örtülen eyler bu menzilden örenilir. Acaba

âlem sürekli örtülü kalan ile örtülerin kalkmasyla bilinen diye ikiye mi

ayrlr? Birinci durumdaki hiçbir zaman bilinmez. Örtüsü kalkmayan
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kendisi midir? Böyleyse, özü gerei bilinmesi mümkün deildir.

ddia sahibinin delil ralebi ve talibin bu nedenle -hakimin hükmü

olmakszn- delilden ahitlii kabul etmesi bu menzilden örenilir.

Böyle bir ey, iddia sahibi açk delil ahitliiyle, kendisini zikrettiinde

olabilir. Onun ahidikler kabulü hatrlama için midir, baka bir neden-

le midir? Baka bir neden ahitlik yaptklar hususta ithamn bulunma-

ydr. imkân var iken ihtiyaç esnasnda beyann ertelenmesi, bu men-

zilden örenilir. Bu caiz deildir. Cemaatin bir kiinin ve bir kiinin

cemaatin yerini almas, bu menzilden örenilir. Delillerin nefsanî

amaçlar nedeniyle reddedilmesi, bu menzilden örenilir. Acaba onlarn

reddedilmesi onlardaki eksiklikten mi kaynaklanr? Bununla birlikte

onlar kendiliinde sahihtir. Ya da bir kukudan m kaynaklanr? Alem-

de korunan ey bu menzilden örenilir. Neye göre korunur, kimden

korunur, niçin korunur? Arzn içerdii hazineler, bu menzilden öre-

nilir. Onlarn üzerine çkan ve kendilerinden ortaya çkan ey belli bir

tarzda eksiklik ve artma kabul eder mi, etmez mi?

Âlemin birbirine rzk olmas bu menzilden örenilir. Saklamann

terki bu menzilden örenilir ki bu Allah’ zikreden Allah ehlinin niteli-

idir. Hayvann farkl türlerine göre yaps, bu menzilden örenilir.

Hangi özellikte ortak, hangi özellikte birbirlerinden ayrrlar? Allah’n

diledii kullarna bilgi öretmesi bu menzilden örenilir. Meleklerin

Âdem’e secde etmesinin (Âdem’in üzerinde yaratld) suretten kay-

nakland, yoksa isimleri bilmesinden kaynaklanmad bu menzilden

örenilir. Onlara secde Allah’n Âdem’e örettii isimlerin bilgisiyle

kendilerinden üstün olduunu örenmelerinden önce emredilmiti.

Secde bilginin ortaya çkmasndan önce olsayd, blis direnmez vc ‘Ben

ondan daha hayrlym’237 demez veya ona kar büyüklenmezdi. Allah

ondan aktarrken
‘
Topraktan yarattna m secde edeyim

’238 dediini bil-

dirir. Baka bir ayette ‘Beni ateten, onu topraktan yarattn
’239

demitir.
A

Allah Adem’in halifesi olduunu bildirmi, onlar da kendilerinden ak-

tarld üzere söylediklerini söylemilerdir. Bu nedenle Allah kssada

tekrarland üzere ‘Meleklere Âdem’e secde edin dediimizde
’240 diyerek

mazi fiil ve iz (vakfa ki) edat kullanmtr. Bu edat da geçmi zamana

iaret eder.
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Akln bu meseleye vermelisin ki, Âdem’in bilgisinden kaynakla-

nan üstünlüünün zan nedeniyle kendisine secde edilmesinin gösterdi-

i üstünlükten deerli olduunu anlayasn. eriatta bir insann dieri-

ne secdesi niçin yasaklanmtr? Böyle bir ey insann kendi kendisine

secdesi demektir, çünkü insan her yönden öteki insann benzeridir, bir

ey ise kendisine boyun emez. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Bir adam

dieriyle karlaügnda onun karsnda eilir mi?’ denilince, ‘hayr’

demitir. ‘Peki onunla tokalar m?’ diye sorulunca, ‘evet’ demitir.

Benzerlerin birbirlerine düman olmasnn nedeni bu menzilden öre-

nilir. Acaba bu durum iki benzerin zt olmasndan m veya baka bir

nedenden mi kaynaklanr? Üsttekinin aadakini bilmeyii ve bu ne-

denle kendisine kar böbürlenmesinin nedeni bu menzilden örenilir.

Hâlbuki üsttekinin deeri alttakine baldr; aadaki olmasayd üst-

tekinin deeri ortaya çkmazd. Böyle iken ona kar böbürlenmenin ne

faydas vardr! Hal ise bununla ötekinin lehine tanklk eder. Bu ne-

denle Hz. Peygamber ‘Ben Âdemoullarnn efendisiyim, fakat iftihar

yok’ demitir. Yani bu sözle övünmeyi amaçlamadm. Çünkü peygam-

berin makam ve haliyle insanlarn efendisi olduu zaten malumdur.

Kendisini bedbaht yapacak bir sorup somlan kimse bunu bilmesi-

ne ramen cevap vermesi ve o kiinin bedbahtlna dikkat çekmeme-

sinin nedeni bu menzilden örenilir. Memurun efendinin emrine ba-

lanp sonra efendinin emrine balanmasna kar onu cezalandrmas-

nn nedeni bu menzilden örenilir. Efendinin bu davrannn hikmeti

nedir? Delil ile cezalandrlan ile kahr ile cezalandrlan arasndaki fark

nedir? On be mesele bu menzilden örenilir. ki zt arasndaki eitlik

bu menzilden örenilir. Konuuna ikramda bulunurken hzl davran-

mak bu menzilden örenilir. Ona nasl davranacam bilmesen de du-

rum böyledir. Onun deerini bildiin ölçüde ona davranrsn. Çünkü

ikram iki ksma ayrlr: Birinci ksm marufu ve bilinmeyeni içerirken

kincisiyle maruf olanlar derecelenir. Korkana güven ve ürkene ünsiyet

verecek ey bu menzilden örenilir. Nasihader bu menzilden örenilir.

Öüt ve vaazlar bu menzilden örenilir. Elik etmesi gereken ile ge-

rekmeyen bu menzilden örenilir. Uymas gereken ile gerekmeyen bu

menzilden örenilir. Bir sohbet olmadan veya uyma olmadan bilinmesi

gereken ile sohbet eden, uyan ve bilinmeyen bu menzilden örenilir.
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Bilinmesi gereken ana konu bu menzilden örenilir. Bu, kurtulu yo-

lunu bilmen demektir.

VASIL

ki Yüz Yetmiinci Bölümün lavesi . Allah melekler ile cinleri

gizlilik özelliinde ortak yapmtr

Bu menzil ile iki yüz yetmiinci bölüm arasnda özel bir ba vardr

ve bu nedenle onu o menzile kattk. Allah izin verirse, bu miktar söy-

leyeceiz.

Allah nur ve ate kaynakl ruhlar yaratnca -ki melekleri ve cinleri

kastediyorum- onlar bir noktada ortak yapmtr. Bu ortak özellik, in-

sanlara görünmemektir. Bununla birlikte onlar bulunduklar her yerde

ve meclislerinde insanlarla birlikte bulunabilir. Fakat Allah insanlar ile

onlarm arasnda bir perde çekmitir. Bu perde bize çekilmi ve onlar

bu perdeyle bize gizlenmilerdir. Bize gözükmek istediklerinde, onlar

görebiliriz. Bu nedenle Allah ruhlardan iki grubu ‘cin’, yani bize ‘gö-

rünmeyeler’ diye isimlendirmitir. Yani onlar göremeyiz. Baz kimse-

ler meleklerin Allah’n kzlar olduklarn iddia etmi, kendisiyle cinler

arasmda gizlenme ve görünmemede bir ba kurmulardr ki, kastedilen

meleklerdir. Bunun nedeni, cinler ile melekler hakknda daha önce söy-

lediimiz ortak özelliktir. Onlar kzlar kendilerine nispeti ho görme-

milerdir. Allah öyle der: ‘Beenmedikleri eyi Allah’a ait sayarlar.’
2*'

Çünkü onlar kz evlattan holanmyorlard. Bu nedenle Allah ‘Onlar-

dan birisine kz çocuu olduu bildirilince öfkesinden yüzü kararr'
242

der.

Kastedilen verilen haberden duyduu üzüntüyle bir insann yüzünün

kararmasdr: Çocuu kendi halinde mi brakmal yoksa gömmeli mi-

dir? Bu durum ‘çocua sorulunca hangi günahtan dolay öldürüldün di

ye?
243

ayetinde belirtilir. Allah diilerin meleklere nispet edilmesinde

tepki göstermitir:
‘
Yoksa melekleri dii mi yarattk, onlar da ahit miydi-

ler?°
244

Allah melekler ile eytanlar arasnda gizlenmede ve görünme-

mede ortak özellik yaratnca, hepsini ‘cin’ diye isimlendirmitir. ey-

tanlar hakknda ‘vesvesen ve hamasin errinden, o insanlarn gönüllerine
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vesvese verir, insan ve cin eytanlar
’245

buyurur.
c

Cin’ derken eytanlar

kastedilir. Melekler hakknda ise ‘Onlarla cinler arasnda ba kurdular
’246

der. Kastedilen meleklerdir. ‘Kukusuz cinler orada bulunduklarn bildi-

ler:
247

Melekler Allah’n insana gelen elçiler, onu koruyan, kendisiyle so-

rumlu ve fiilleri yazan kimselerdir. eytan ise Allah’n emriyle insana

musallat olur ve eytanlar da Allah’n bize elçileridir. Allah blis’in cin-

lerden olduunu, yani meleklerden olduunu ve sonra ‘Rabbinin emrine

fasih olduwu\
248

yani emrinden çktn bildirmitir. Yani insanlarla

birlikte bulunsalar bile, melekler gibi insanlara görünmeyenlerin ara-

sndan çkmtr. Allah onlar elçilikte ortak yapnca, blis’i de melek-

lerle birlikte secde' emrine katmtr. ‘Meleklere secde edin dediimizde

secde ettiler, blis etmedi:
249

Böylece Allah secde emrinde blis’i melekle-

re katm, böylece istisna mümkün olmu, onu mansup getirerek

munkati istisna yapm, böylece de kendisini yaratrken ayrt ettii gibi

meleklerden ayrmtr. Öyleyse Allah adeta öyle der: Allah’n secde

etmekle memur olanlardan uzaklatrd kimse secde etmedi.

Ruhlara ‘cin’ adnn verilmesi bize görünmeyilerinden kaynakla-

nr. Bununla birlikte onlar, bizimle birliktedir fakat biz onlar görme-

yiz ve bu nedenle onlara böyle bir nitelik verildi. Meleklerden olan cin-

ler, insanlarla beraber olup gece gündüz bizimle dolaan ve adet gerei

görmediimiz kimselerdir.

Alial Teâlâ, insanlara kendi iradelerinin dnda onlar göstermek

isteyince, onlar göstermek istedii kimsenin özünden perdeyi kaldrr

ve o da cinleri görür; bazen de melee ve cine bize görünme emri ve-

rir, onlar da bizim için bedenlenir ve biz de kendilerini görürüz. Bazen

gözümüzden perdeyi kaldrr, bazen sureder üzerinde bedenler olarak

görürüz. Bazen beeri surete girmeden kendi suretlerinde onlar görü-

rüz. Nitekim onlardan her binsin kendisini ve üzerinde bulunduu su-

reti böyle görür. Meleklerin cisimlerinin asl nur iken cinlerinki du-

manl atetir. nsan ise bize söylenenden meydana gelmitir. Fakat in-

san yaratl asln yitirdii gibi melek ve cin de yaratl aslndan baka-

laarak bulunduklar surete dönümülerdir.

Cin ve meleklerin ortak özellikleriyle ve birbirlerinden ayrtklar

özellikler belli olmutur. Allah her birisini bize ifade ederken ya ortak
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özellii veya her birisinin ayrt özellii zikretmitir. Allah bunlar

diledii ekilde bu konuda sahih düüncesi olan kimseye açklamtr.

Allah cinleri bedbaht-mutlu olarak yaratt gibi insanlar da böyle

yaratmtr. Melekleri ise mudu yaratmtr, meleklerin bedbahdktan

nasipleri yoktur. nsanlardan ve cinlerden bedbaht olanlar kâfir, mut-

luyu mümin diye isimlendirmitir. Bunun yan sra onlar eytanlk

özelliinde ortak tutarak ‘insan ve cin eytanlar’ demitir. Baka bir

ayette ‘insanlarn gönüllerine vesvese veren cin ve insanlar’ demitir.

Nefs -kendisi özü gerei snrl olsa bile- snrlanmay istemediini bili-

riz. O bir daralma ve snrlama olmakszn akima geldii gibi tasarrufta

bulunmak ister. Nefse snrlanmann sevdirilmi olduunu ve kendi-

sinde bulunurken ondan memnun kaldn ve holandn, buna mu-

kabil baka bir snrlanmay sevmediini görebilirsin. Nefs böyle bir

snrlanmayla karlarsa, ondan holanmadan ve memnun kalmadan

snrlanr. Böyle bir snrlanmann nefse zatndan olmakszn dardan
ilka edilen bir snrlama -hangi türde olursa olsun- olduunu bilmen

lazmdr. Sradan insanlarn nefislerine özel bir snrlamann memnun-

luk verdiini görünce, unu bilmelisin: Böyle bir snrlama, gereini

yapana ve snrnda durana bedbahdk kazandran bir snrlamadr.

Çünkü insann gönlüne vesvese veren eytan ona sürekli vesvese verir

ve kendisini sevdirir. eytann gayesi de insan bedbaht yapmaktr. n-
san (eytann kendisine verdii) snrlamay naho bulup onun gereini

terk etmede bir tevil aradnda, bu snrlamann insan mudulua
ulatran Hakkn bir snrlamas olduunu anlarsn. Keif ehli ise bu

konunun dndadr: Allah onlara iman güzel göstermi, onu kalpleri-

ne süslemi, küfrü, günah ve taknl onlara çirkin göstermitir. Bu-

nunla birlikte bu durumun kendilerine kef edildiini bilmezler. Biz

onlardan bunu biliriz, onlar ise kendilerinden bu durumu fark edemez.

Bu nedenle Yahudüerin ve Hristiyanlarn büyük ksm gibi Müslüman

olmayan birisinin dini hakknda sebatkâr olduunu ve onu srarla sa-

vunduunu görürüsün. Onlar dinin tikel konularn yerine getirmede

Müslümanlardan daha srarl ve sebatkârdr. Bu durum üzerinde yü-

rümekle bedbahda gittii bir yol üzerinde bulunduklarna delildir.

Bu durum herkesin fark etmedii gizli tuzaklardandr ve Rabbinden

gelen bir basirete sahip olanlar bu tuzaktan emin olabilir. Onlar ise az-

dr.
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Mümin veya kâfir cinlerin içinde Hakk bilmeyen veya O’na irk

koan kimse bulunmaz. Bu nedenle onlar, kâfirlere katlm, Allah on-

lar müriklere katmamtr. Bununla birlikte insanlar irke sevk eden-

ler onlardr. nsan irk kotuunda ise irk koan insandan uzaklar.

Allah Teâlâ öyle der:
*nsana kâfir ol diyen eytan gibi ...’

250
Bu, batl ile

Hak ehli olanlarla mücadele etsin diye eytann dostuna ve arkadana

verdii ilhamdr. ‘Kâfir olunca, ben senden uzam, ben âlemlerin rabbi

Allah'tan korkarm ’231
der. Böylece eytan Allah’tan korkmakla nitelen-

mitir, fakat kendisi hakknda deil, insan hakknda korkar. Öyleyse

eytann korkusu kendisi adna deil, saptrd kimse hakkndadr.

Nebiler de kyamette kendileri adna deil ümmederi adma korku du-

yar.

eytandan kendisi adna korkma duygusunun kalkm olmasnn

nedeni, tevhit ehli olduunu bilmesidir. Bu nedenle
4
zzetine yemin ol-

sun ki, hepsini saptracam ’252
demitir. Binaenaleyh eytan rabbini bil-

dii için, O’nun izzetine yemin etmitir. Adeta Hakkn insann kendi-

ne aktarlan her eyi kabul etme özelliinde yaratldn görür gibidir.

Bunu dileyince, Allah da onun dileine karlk vermi ve insan kendi-

siyle saptraca eyi ona emrederek ‘git’ demitir. Yani benden istedi-

in ii yapmaya git! Sonra cezasn da zikretmitir: Bu ceza ona uyan-

larn cezasdr. eytann cezas kendinden yaratld aslna dönmekken

onu takip eden insann cezas da öyledir. Fakat insann cezas blis’in

cezasna baskn gelmitir. Çünkü Allah o ikisinin cezasn da cehennem

yapmtr ve blis orada azap görür. Çünkü cehennem bütünüyle so-

uktur ve onda ate bulunmaz. Öyleyse cehennem kendisine uyan in-

sandan daha çok eytan için bir azaptr.

Durum böyledir, çünkü blis bakasn bedbaht yapmak istemi,

onu saptrma vebali -maksad nedeniyle- kendisine dönmütür. Bu,

Hakkn bize dönük bir uyarsdr: Herhangi bir kimsenin bedbahd-

na yol açacak bir eyin gerçeklemesini istememiz gerekir. Çünkü öyle

bir eyi ilahi bir niteliktir, bu nedenle Allah hidayet yolunu dalalet yolu

karsnda açklamtr. Doru kul, Rabbinin yolunda bulunandr. Bu-

nunla birlikte eytan rabbinin emrindedir. ‘Git’, ‘saptr’, ‘onlara ortak

ol’, ‘onlara vaatte bulun’ gibi bütün bu ifadeler ilahi emirlerdir. Fakat

bunlar Allah’tan kendiliinden gelmi olsayd, blis bedbaht olmazd.
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Fakat bu emirler eytann dileinin karldr. Çünkü eytan ‘Senin iz-

zetine yemin olsun ki, hepsini saptrrm*253
ve

cOnlarn zürriyetini kendime

balayacam’254
der. Bu nedenle blis bedbaht olmutur. Nitekim yü-

kümlü insan da Allah’tan talep ettii yükümlülük nedeniyle yorulur.

Çünkü eriatn bir ksm kendiliinden inmiken bir ksm istee bal
inmitir. Rahmet kuatc olmasayd, i genelde ortaya çkü gibi or-

taya çkard.

Bu bölümü yazarken hafif bir uyku tuttu. Sadk bir rüyada bana

u ayetin okunduunu gördüm: ‘Sisin için dinde Nuh’a ve sana vasiyet

ettiimiz eyi eriat yapt. brahim’e, Musa’ya ve Isa’ya daha vasiyet etmi-

tik ki dini doruca uygulayn, ayrla dümeyin. Müriklere çarldklar

ey ar geldi.’
255

Kastedilen birliktir. O hükümleri itibaryla çoktur,

çünkü Güzel simler O’na aittir. Her isim makul bir hakikat üzerindeki

alamettir ve her hakikat ötekinden farkldr. Âlemin yokluktan varla

çknda pek çok yönü vardr ve o yönler isimleri, yani isimlendirileni

talep eder. Bununla birlikte hakikat birdir. Nitekim âlem ‘âlem’ oluu

bakmndan bir iken hüküm ve ahslan itibaryla çoktur. Sonra bana

‘Allah dilediini kendine çeker ve yönelenlere hidayet verir’
256

ayeti okun-

du. Burada bedbaht için bir nitelik veya hal zikredilmeden i seçim ve

hidayet arasnda belirsiz brakld. Sonra bana seçilme ve hidayet bilgi-

sinden, peygamberlerin getirdii bilgi verildi: Seçilme ve hidayetin her

ikisi de O’na döner. Allah kimi kendine seçmise, onu nefsine brak-

maz. Allah hidayet ettii kimseye kendisine ulatran yolu açklayarak

onu mutlu yapar ve o kimse kendi görüünü brakr: c
Ya ükreder veya

kâfir olur, yolu gösterdik ona.’
257

Allah Teâlâ bu genel ayette bedbahdn adn veya varln zik-

retmeden seçilme ve hidayeti zikredip -ki burada hidayet beyan demek-

tir- her iki sini de kendine ait klnca, buradan hükmün her eyi kua-

tan rahmete varacan anladk. Mürik hakknda ise davet edildii

kimsenin kendisine ar geldii söylenmitir. Çünkü mürik tek bir

yöne çarlmtr, hâlbuki o, Allah’n kendisine delil yapt varlndan

çokluu görmektedir. âri ‘Nefsini bilen, Rabbini bilir’ diyerek insann

varln kendine delil yapmtr. nsan nefsini ‘çokta bir veya birde

çok’ olarak görür. Dolaysyla Rabbini de kendini bildii ekilde bilir.

Bu nedenle Hakkn dier yönlerden fardi olarak birlie çarmas.
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mürike ar gelir, çünkü mürik bu hitapla Allah’n neyi kastettiini

bilemez. Allah mürikin durumun görünce ona yumuak davranm,

iin seçilme ve hidayet arasnda kendisine döneceini bildirmitir. Bu-

rada Allah seçilme ve hidayet derken ortakla (iaret etmi), ‘O’na

(ileyhi)’ ifadesinde ise iki durumda birlie dikkat çekmitir. Bu, müri-

ke kar yumuaklk ve onu tevhide sndrma amac tar. Bu sayede

mürik, Allah’n kendilerine kar haddi aanlar için er-Rauf olduunu

örenir. blis Allah’n ihsannn âleme yayldn örenince, -

(ibadetlere bal olan) zorunluluk yoluyla ortaya çkan rahmete deil-

O’nun ihsan rahmetine tamah etmi, O’na snrl olarak deil, kaytsz

anlamda ibadet etmitir. Binaenaleyh hangi yönde tasarruf ederse et-

sin, (emrinden çksa bile) Hakkn dna çkmaz. Bununla birlikte ayet-

te ad geçenlere tavsiye edilen eriatn hükümleri birbirinden farkldr

ve onlarn bir ksmnn hükümlerini nesheder. Yine de bütün peygam-

berlere eriat uygulamak ve kendisinde farkllk var diye görü ayrl-

na dümemek emredilmitir. Öyleyse eriat çokluk vastasyla tek ha-

kikate veya birlikle hakikatlere davet etmektedir. Manay deitirme-

dikten sonra, bunlardan hangisini istersen onu diyebilirsin!

Hepsi varln hükmünde

Sanki müahededeki gibi

Rahmeti kuatsn varlklar diye

bkar alametlerini açklar

Rahman olur bedbaht

Ve mutluyu davet edene

Biri cehennemde

Öteki Huld cennetlerine

Allah zatyla yüce

Snrlardan ve snrlanmaktan

Bu bölüm genitir: Bu balamda sadece âri’ye özgü emirler bu

menzilden örenilir ki âri peygamberdir. lahi isimlerden kendisiyle

saknlacak eyler, bu menzilden örenilir, Malikü’l-mülk (mülkün sa-

hibi) ve lah ismi ile ahadiyetin neyi gösterdii b menzilden örenilir.
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Allah ‘Bir ilahtan baka ilah yoktur’
258

der. Bu isim zamire de tamlama

yaplr. Buna misal olarak ‘Sizin ilahnz (ilahüküm)’
259

ayetini verebili-

riz. Bazen de isme izafe edilir: ‘Musa’nn ilah’,
260

‘nsanlarn ilah’
261

vb.

ifadeler gibi. Hüküm birdir ve tamlama ve niteliin deimesiyle dei-

ir mi? Rablk ilmi ve onun ancak bir snrlama olmakszn Allah ka-

tndan geldii bu menzilden örenilir. lham ve geldii yönden kendi-

sine verilen isimlerin deimesi bu menzilden örenilir.

KNC YASIL

Bu Bölümün ikinci Vasl

Bu konu, kitapta zikredilen menzillerin kincisiyle ilikilidir ve çe-

itli ilimleri içerir. Bunlardan birisi, eyay idraki salayan ey ile sadece

kendisini idrake imkân veren ey arasndaki farkn bilinmesidir. Çekir-

deklerin, tohumlarn ve ‘nevann’ topraa ekildiklerinde onlardan çkan

eylerin hâzineleri, çekirdeklerin âlemin gaybten ehadete çakna nasl

delil olduu bu menzilden örenilir. Çünkü tohumlar Hakkn kendile-

rine saklad eyleri ancak topraa gömülmenin ardndan ortaya çkar-

trlar ve böylcce onlarda saklanm kökler, dalar ve tohumlar ortaya ç-

kar. Tohumdan tohum, çekirdekten çekirdek çkar ve onlar da kendile-

rinden çkan eylerde yeniden ortaya çkarlar. Bu menzilden âlemin

kendinden çku tohumun mahiyeti örenilir ve onun kendinden ç-

kanlara ne verecei bu menzilden örenilir. Niçin ondan çkan eyler

tohumlarn varlklarndan bakasna dayanr. Bunlar kuvve halinde on-

da saklanm olmasayd, bilfiil ortaya çkamazlard. Bunu bilmelisin,

bütün bunlar cömertlik hazinelerindendir.

Bu menzil
‘

Dilediinizi yapn’
262

ayetinde belirtilen mutlak emri içe-

rir. Ayrca özel amele bal snrl emri ve kiplerin deimesini içerir.

Kötülüklerin Allah’tan bakalarna izafesi bu menzilden örenilir, çün-

kü kötülükler bilen nezdinde bilinen eylerdir. Hz. Peygamber ‘Kötü-

lük Sana ulaamaz’ buyururken kötülüü (bir yandan) var kabul etmi,

fakat Hakka izafesini olumsuzlamtr. Bu durum kötülüün gerçek bir

ey olmadna ve yokluk olduuna delildir, çünkü ‘§0/ olsayd Hak-
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kn elinde bulunurdu. Çünkü her eyin melekûtu Allah’n elindedir ve

Allah her eyin yaratandr. Vastayla yaratlan ile vastasz yaratlan

arasndaki fark, belli olmutur. Ayrca ‘ol’ emriyle, elle, iki elle, ellerle

yaratlan belli olmutur. (Yaratma fiilini anlatmak üzere kullanlan)

fasele (ayrd), alime (bildi), evcede (var etti), kadere (takdir etti),

cemaa (toplad), vahhade (birledi) filleriyle yaratlan eyler belli olmu-

tur. Allah ben, biz, siz vb. zamirler kullanm, yine bu nedenle mürik-

lere birlie çarlmak ar gelmitir. Çünkü biz demek ben demek ile

bir deildir. Ayette
c

O'na’ hitab gelmi, onlarn gördüü çokluu bir-

lemi, bu durum müriklere ar gelmitir. Birdeki büyüklük ‘nn’unu

dile getirmek, hakikatleri ve Arapçay bilmeyenin ileri sürebilecei bir

sözdür.

Bu menzil kalpte bulunduunda kendisini hakikatleri idrak etme-

de kör haline getiren bilgisizliin bilgisini içerir. Hâlbuki o hakikaderi

idrak etseydi ‘bilen
3 adn alacakt. Allah Teâlâ ‘Ölü olup hayat verdii-

miz ve kendisi için insanlar arasnda yürüyen kimse karanlktaki kimse gibi

midir?
26*

buyurur. Burada bilgi ve bilgisizlik kastedilir. Kendisi idrak

edilmedii gibi idraki salamayan ey karanlktr. Ik gözün ndan
daha güçlüyse, idraki mümkün klmaz. Bu nedenle Hz. Peygamber Al-

lah’n perdesinin nur olduunu söylemitir. Bu durumda keif ancak

gözün na denk birk ile gerçekleebilir. Yarasalar gözlerinin -
na denk bir kta ortaya çkarlar ki, o da afan dr.

Bu menzil kukularn bilgisini içerir. Kastedilen Hakkn ve yara-

tklarn vechinin ayn anda kendisinde göründüü eylerdir. Rzklarda

helal olan açk olduu kadar haram olan da açktr. kisinin arasnda ise

insanlarn çounun bilmedii kukulu eyler bulunur. Kime bu kuku
aydnlanrsa, onlar örenmi olur ve böylece kukularn hangi hükme

sahip olduunu da örenir. Bu durumda onlar ya helale veya harama

katar. Dolaysyla hakknda üphe bulunduu sürece onlara dokunmaz,

çünkü onlar gerçekte iki yönden birisine özgüdür. Yükümlüde bunla-

rn karm olmas, kendisine göre o hususta erî delillerin çelikisin-

den kaynaklanr. Makullerde de böyledir. Misal olarak yaratklarn elle-

riyle ortaya çkan fiilleri verebiliriz. Onlarda Allah’a ait olduklarn gös-

teren yön bulunduu gibi ehadet âleminde ortaya çktklarnda yara-

tlma ait olduklarn gösteren bir yönleri de vardr. Hâlbuki onlar
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gerçekte iki yönden birisine özgüdür. Ayn ey sihir ve mucize içir ge-

çerlidir. Sihrin bir yönü Hakka bakar ve hakikate benzerdir; bir yönüy-

le de batla benzer ve o yönden Hakka bakmaz. Sihir kelimesi ‘seher’

kelimesinden türetilmitir ki, karanlk ilen karm demektir. Do-

laysyla iki yönden birisine tam olarak ait deildir. Hz. Peygambcr’e

sihir yaplnca, elerine yaklatn zannetmiti. Hâlbuki onlara yak-

lamam, hayalde onlara yaklatn zannetmi, duyuda onlara yak-

lam deildi. Bu durumda o kendisine hakim olan hale göre davran-

mtr. Bu, çetin bir meseledir. Sihri kaldrmak isteyen, sihirbazn ba-

ladna bakar ve her düüme kendisini -her ne olursa olsun- çözen bir

kelime verir. Kelimeler eksik olursa, sihir olduu hal üzere devam

eder. Sihir bütünün çözülmesiyle ortadan kalkar. Bu, ilahi bir bilgidir,

çünkü peygamber öyle der: ‘Ruhu’l-kuds benim rav’ma üflemitir.’

Nefesin genel olabilmesi için parlak bir rüzgâr olmas gerekir. Ona üf-

leyerek ruhundan verdii gibi doal yapsndan ona vermitir. Nefeste

üflemeden farkl olarak hepsini bir araya getirmitir. Çünkü o salt bir

üflemedir. te sihir de öyledir, çünkü o cier demektir. Baka bir ifa-

deyle dar çkan scak havayla içeri giren souk havay veren eydir.

Onda iki kuvvet vardr: çekme ve itme kuvveti. Bu nedenle scakl ve

souk nefesi kabul etmesi nedeniyle sihir diye isimlendirilmiken içer-

dii yalk nedeniyle yanar ve nefes dar çkar. Onda bir slaklk bulu-

nur ve böylece nefesteki yalk gibi olur. Onu ruh rav’a üfler. Sihirbaz

ise ayn eyi düüme üfler.

Bu menzil Allah’m rahmetini itaatkâr veya günahkâr bütün kullara

yaymak isteyen ile rahmeti kullarnn bir ksmndan kaldrmak isteyen-

lerin arasndaki farkn bilgisini içerir. Böyle bir insan Allah’n her eyi

kuatan rahmetini daraltmak ister ve fakat onu kendisi hakknda da-

raltmaz. Allah’n rahmeti gazabn geçmemi olsayd, böyle bir nitelie

sahip bir insana Allah’n rahmeti hiçbir ekilde ulamazd.

Bilmelisin ki, Allah eyay kendisinden ibaret olan bir asldan ya-

ratm, kendisini -her nerede bulunursa bulunsun- bir eyi korumak

üzere her eyle beraber olmakla nitelemitir. Allah kendi suretinin bu-

lunmas nedeniyle bir eyi korur ve bu sayede o ey varln sürdürür.

Böylece suretlerin çokluu bir suretten meydana gelir. Bunlar tanm

itibaryla onun aynyken ahs itibaryla bakadr. Nitekim tek tohum
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karsnda tohumlar için böyle deriz. Tohumlar cömertlik hâzinelerin-

den bir hazinedir. Çünkü onlar birbirilerine benzer. Surette birbirle-

rinden arkl olsalar bile böyledir. Çünkü hazineler bir takm hâzineleri

içerir ve onlarda saklanan eyler saklanr. Öyleyse o suretinden farkl

ekilde ortaya çksa bile, ikisini bir araya getiren ortak özellik olmal-

dr. Onlar cisimlik tohumda, yaprakta, meyvede, bünyede ve dallarda

ve köklerde ortayla çkar. Bu durum tek tohum ve çekirdekte görülür.

Ya da tek tohum benzerlerine ilave olarak onda görülür. Kâmil halife-

ler, tohumlar gibidir. Her tohum asl tohumun vermi olduu eyi ve-

rir. Bunun nedeni onun kemaliyle ilahi surete tahsis edilmesidir. To-

humlar ahs itibaryla birbirlerinden ayrr. Alemde halifenin dnda-

kilerin Hak karsndaki yeri, tohum ve çekirdek ve nüve karsndaki

yapraklar, dallar, çiçekler ve kökler gibidir. Böylecc halife insann in-

san- kâmile en çok benzeyen hayvan insandan olduu kadar sonra di-

er yaratklardan üstünlüü ortaya çkar. Açkladmz meseleyi anla-

malsn! Bu durum keif ve müahedenin verisiyle Allah’ bilmenin

özüdür.

unu sorabilirsin: ‘Kâmillerden miyim veya ‘insan’ denilen bir

hayvan mym?’ öyle deriz; Güzel bir soru sordun, bilmelisin ki,

‘Mümin, mümin kardeinin aynasdr’ hadisini anlamadn sürece ilahi

surette olup olmadn anlayamazsn. Mümin kendisini kardeinin ay-

nasnda görürken, kardei de kendisini o aynada görür. Bu durum

Hakkn el-Mümin isminin mertebesinde gerçekleir. Allah ‘Müminler

kardetir
,2M

der. Bir hadiste ise ‘Mümin kardeleri nedeniyle çoktur,

kendisi itibaryla birdir’ denilir. Buradan ilahi isimlerin müminler gibi

karde olduklar örenilir ve Allah emreder: ‘Kardelerinizin arasm bu-

lun.'
26”

Yani ed-Dar, el-Müzil, el-Muizz ve en-Nafi gibi isimlerde birbi-

rini itme ve uzaklama özellii bulununca, bunlarn arasn bulmak ge-

rekir. Bunun dndaki bütün mütekabil anlaml isimler böyle deer-

lendirilir. Onlar karlkl döekler zerinde oturan kardelerdir. Bütün

isimleri uzlatracak olan ise Rab ismidir. Rab ‘slah edendir.’ El-

Mümin ise ayna olmas itibaryla slah eder. Her kim kendini böyle gö-

rürse, sureti görmesine göre, halifelerden birisi olduunu da anlar.

Hayvan insann bir aynas yoktur. Bununla birlikte eklen bir aynaya

sahiptir. Fakat onun sahip olduu aynada cila bulunmad gibi kirler

vc paslar onunu üzerine dolduu için parlaklk yoktur ve dolaysyla
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bakan kendini göremez. Hâlbuki görmeyi mümkün kld için anaya

‘ayna’ denilmitir. Ilak seni mutlak kulluk makamna yerletirdiinde

O’nun halifesi olursun. Bu makamda Rablktan bir eser bulunmaz,

çünkü halife atanan kimsenin görevlendirildii ite genel anlamyla

hükmü yoktur. Öyleyse Allah seni kullua ‘halife’ olarak yerletirmitir

ve bu makamda rablk olamaz. Çünkü insan halife yapan kimse o

özellii kendine ayrmtr. Baka bir ifadeyle zat gerei o makama

yerlemitir. O makam Allah’n dindedir ve mülkündedir. Allah öyle

der: ‘Kulunu geceleyin yürüten Allah münezzehtir.’
266

Allah onu srf kul

yaparak her eyden ve yolculuktan bile soyudayarak kendisini geceleyin

yürüttüünü söylemi, yürüme fiilini peygambere izafe etmemitir.

Buna mukabil -farz- muhal- Allah ‘Kulunu kendisine yürümesi için

davet eden’ veya ‘Ayetlerini görmek için davet eden Allah münezzehtir’

deseydi ve Hz. Peygamber yürümü olsayd, o zaman böyle demezdi.

Fakat bulunan makam buna imkân vermez. Böylece peygamberi icbar

etmi ve onun herhangi bir fiilinde rablktan iz brakmamtr.

ÜÇÜNCÜ VASIL

Cömertlik Hâzinelerinin Üçüncüsü

Bu hazine üçüncü menzille ilgilidir

Bu menzil, dilekte gerçekleen emrin bilgisini içerir. Emirlerin bir

ksm kendiliinden gerçekleirken bir ksm cevap olarak gerçekleir.

Hüviyetin bilgisi, bu menzilden örenilir. Hüviyet, ahadiyet (mutlak

birlik) ve vahidiyet (sfadarn birlii) arasndaki farklar, bu menzilden

örenilir. ‘Allah’ diye isimlendirilenin mahiyeti ve kendisi nitelik ol-

mazken niçin nitelendii bu menzilden örenilir. Hüviyetinin hakikati,

bu menzilden örenilir. Acaba onun herhangi bir yönde âlemdeki bir

eye benzeyip benzemedii veya herhangi bir ekilde kendisinde ben-

zerlik bulunup bulunmad bu menzilden örenilir. ‘Allah’ isminin hal

kanneleriyle geldiinde kendisiyle snrland eyin sureti, bu menzil-

den örenilir. Âlemin zuhuru bu menzilden örenilir. Acaba âlem

Hakkn zatndan kaynaklanan bir zorunluluk mu zuhur etmitir, yoksa



182 Fütûhât- Mekkiyye 13

ilahi bilgide yerlemi hüküm nedeniyle mi veya iradeyle mi ortaya

çkmtr? Bu durumda âlem, kendisine izafe edildiinde mertebeler

ayrr. Sabit olduunda âlemin ikisinin arasnda meydana gelebilecei

benzerliin olumsuzlanmas bu menzilden örenilir. Bu durumda Hak
bizim için baba olmad gibi biz de O’nun çocuklar deiliz: O Rab,

biz kuluz. O bizi kullar olarak talep ederken biz O’nu efendi olarak ta-

lep ederiz.

Haber ve fikirle snrlanmaktan müteal

Ba ve kalp gözünün hükmünden de müteal

O’nun istediinden baka yok bir ey bizde O’ndan

ibare ve delillerde her durumda O’nun iradesi

Bil ki O’ndan bakasn tanmadm ben

Beerden bakasn da örenmedim ben

Bu nedenle yasaklad Rahman vahyinde

Peygamber diliyle ‘zatm düünmeyi’

Dedi ki, bilmediin eyin ardna düme

Öyle yapanlar tehlike olurlar, unutma

Bilgice Rahman dourmad ve varlk bakmndan domad

iyi bak, sana hini yasak koydu ve kim emretti

Allah’n yaratm olduu varlklar arasnda kendisini bilgi bak-

mndan ihata edebilecek güce sahip bir varlk yoktur. Hiçbir varlk

böyle bir güce sahip olarak Allah’n zatm idrak edememi, her ne za-

man kullarna tecelli ederse bu tecellide zatnn künhünii görememitir.

Binaenaleyh Allah, tecelli edendir. Fakat hem bilgi hem görme bak-

mndan kendisini gördüü ekilde görülmez. nsann ulaamayacan
örendii bir bilginin ardndan gitmesi de uygun deildir. Ebu Bekir

Sddîk öyle der: ‘drake ulamaktan acizlii idrak bir idraktir.’ Acizlii

idrak eden kimse nasl olur da tam olarak bir eyi idrak etmi olmakla

nitelensin?
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çinde izdivaç ve nikâh (terkip) bulunan her ey

Delil sahipleri için amaçlanmtr

O beni ortaya çkartrsa ben de onu

Bizi ortak ilikide ve neticede görürsün

Hallerimizden onaya çkanlar

çkinlik ve açklk arasndadr

Nasl ki biz O’nunlayz O da bizimle

Çünkü darlk açkln ta kendisi

Bilmelisin ki, cömertlik hâzinelerinden birisi, insann kulluk ile

rabligi belirli bir yönden kendinde birletirdiini bilmi olmasdr. Üs-

telik insan bilir ki bunlar birbirine en zt iki eydir. Bununla birlikte

birbirinin misli olan iki ey bir yönden mütekabil olsalar bile, nefsin

niteliklerinde ortak olabilirler. Siyahlk beyazlk birbirlerinin mütekabi-

lidir ve bir araya gelmezler. Hareket ve duraanlk, birbirlerinin müte-

kabilidir ve bir araya gelemezler. Bununla birlikte siyahlk ve beyazl

renk olmak, hareket ve duraanl olgu birletirir. Olgular ve renkleri

birletiren ise araz olmaktr. Öyleyse iki ey, birbirlerinin mütekabili

olsa ve birbirlerinden farl olsalar bile, ortak bir özellikleri olmaldr.

Kul vc Rab ise öyle deildir, çünkü onlar genel olarak bir araya gel-

mez. Kul rablktan bir yönün kendinde bulunmad kimseyken Rab

da kulluktan bir yönün kendinde bulunmad kimsedir. Dolaysyla

kul ve Rab bir araya gelemez. Bir vehim sahibinin bu konuda yapabi-

lecei nihai i, ikisini varlkta bir araya getirmektir ki böyle bir durum

da birletirici olamaz. 'Birletirici’ derken ikisine de lafz vermeyi kas-

tetmiyorum; ben ‘birletirici’ derken bir anlamn ötekine nispet edildi-

i anlamda dierine nispet edilmesini kastetmekteyim. Böyle bir ey
Rabbe ve kula nispet edilen varlkta mevcut deildir. Çünkü Rabbin

varl O’nun aynyken kulun varl bir hükümdür ve o hükümle kul

hakknda hüküm verilir. Kul ise kendisi bakmndan mevcut olabilece-

i gibi olmayabilir de! Her iki halde de tanm eittir. Öyleyse kulun

varl kendisi deilken Rabbin varl kendisidir. Bu dunumda kulun

içinde kendisinden ‘Rablk kokusunun bulunduu’ bir makamda bu-

lunmas mümkün deildir. Böyle bir eyi iddia etmek yalan bir iddia-
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dr ve sahibinin bilgisizliinin ta kendisidir. Bu durumda kul adna

kendinde olduu hal üzere kulluk makam gerçeklememitir. Burada

‘Rablk kokular’ dedik, u var ki o kii kendi içinden kulluunu gör-

mekten perdelenmez. Fakat baka insanlar ona rablii nispet edebilir.

Bunun nedeni, rabliin eserlerinin kendinde gözükecei bir halde onu

görmeleridir. Rablk Allah’a aittir, ona ait deildir. Böyle bir insan

gerçekte âleme göründüünden farkl bir halde bulunur; çünkü rabli-

in eserinin onda gözükmemesi mümkün deildir.

Mürid eyhinden kendisinin bu mesabede olduunu örenince,

Allah onun saadetinin bulunduu eyleri kendisine açm demektir ve

bu durumda daha önce eyhin yöneldii gibi Hakka yönelir. Çünkü

eyhten örenmi, eyhe deil, Allah’a tevekkül etmitir. Sonra da Al-

lah’n müridi hakknda eyhine bildirecei eyleri beklemeye balar.

Bunlar, müride emredecei bir ii söylemesi veya ona bir eyi yasakla-

mas veya ona fayda veren bir bilgi olabilir. Mürid de eyhinin diliyle o

bilgiyi Allah’tan alr. Böylece mürid, eyhin kendinden zaten örenmi
olduu üzere, eyhinin Rablk hükümlerinin kendinde tezahür ettii

bir mahal olduunu örenir. Öyle ki eyh kaybolsayd (vefat etseydi),

bu durum müride bir etki yapmazd. Misal olarak Hz. Pcygambcr’in

karsmda Hz. Ebu Bekir’in durumunu verebiliriz. Hz. Peygamber ve-

fat edince, herkes sarslm ve dinlenmesi mümkün olmayan sözler söy-

lemi, daha sonra da o günkü kusuruna ahidik etmi ve tabi olduu

peygamberi hakkyla tanmadn itiraf eunitir. Bunun istisnas, Hz.

Ebu Bekir’dir; O olup biteni anlad ve bulunduu hal üzere gerçei

bildii için, halinde bir bakalama olmamt. Bu hal üzere minbere

çkarak u ayeti okumutur: ‘Muhammet! sadece bir nebidir, ondan önce

de nebiler geldi, ölür veya öldürülürse topuklarnz üzere geri mi dönecek-

siniz?'
2^7 Bunun üzerine vehmin etkisi altnda kalanlar kendilerine gel-

mi, insanlar Ebu Bekir’in oradakilerden üstünlüünü anlam, Hz.

Ebu Bekir insanlarn önüne geçmeyi ve onlara imam olmay hak etmi-

dr. Ona biat edenler bo yere biat etmemitir. Bunun yan sra biatten

geri duranlar, onu ne kadar tanmadlarsa Hz. Peygamber5

! de o ölçü-

de tanmamlard. Bir ksm ise bu konuda kendi düüncesiyle hareket

eden veya tevile kalkanlardr.
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Hz. Peygamber hali hayatnda Ebu Bekir’in sahabe topluluu

içinde ‘gönlündeki bir sr nedeniyle’ üstün olduuna ahidik etmiti. O
sr Ebu Bekir’in gönlüne yerlemi ve hükmü o günde ortaya çkmt.
te bu, kulluk makamna hakkn vermek demektir. Baka bir ifadeyle

Allah’a hiçbir ey eksik kalmayacak ekilde hakkm vermek ve Allah

peygamberine de hakkn vermektir. Böylece Hz. Peygamber, Ebu Be-

kir’in onu davet edeni deil, davet edildii kimsenin karsnda ‘hazr’

olduunu anlamtr. O ise Allah’tr. Hz. Ebu Bekir, peygamberden

duyduu bütün sözlerde kendisine hitap edenin ve peygamberin diliyle

konuann Hak olduunu biliyordu. Hatta kendisine hitap eden herke-

sin (ardnda) onunla konuann Hak olduunu biliyordu. Allah onun

içine bir terazi yerletirmiti: Bu teraziyle duyduu sözlerde hatal

olanlar ayrt etmeyi ve neyi kabul edeceini biliyordu.

Allah’a makammzn onun makam gibi olmas için dua ederiz.

Allah bizim duamz doru bir dua eylesin! Ben bu makam ‘zevk’ ola-

rak tattm ve onda bildiim bir karklk yoktu. Ben bu makam za-

man bakmndan benden önce gelenlerden duymamtr. Bunun iki is-

tisnas vardr. Birincisi Hz. Ebu Bekir, dieri ise Kueyri Risalesinde

zikredilen adamlardan birisidir. Onun öyle dedii aktarlr: ‘Bütün in-

sanlar benim nefsimi benim gözümdeki deersiz konumuna indirmek

için bir araya gelselerdi, onu baaramazlard.’ Bu durum, kulluun ta-

dn ‘zevk edende’ meydana gelebilir, bakas adna gerçeklemez.

Bir cemaat benim Ebu Bekir’in kademinde olduuma tanklk et-

miti, sonradan anladm ki kastedilen Allah’a mutlak kulluk makamy-

d. Bu konuda Allah’a hamd ve ükür olsun. Allah bir defa ömründe

bana bakana dünya ve ahirette bu nitelie sahip olmay nasip etsin.

Kitabu’l-beyaz ve’s-sevad’n yazar da kitabnda zikrettii adamlardan bi-

risinin öyle dediini aktarr: ‘Arif dünya ve ahirette yüzü kara kimse-

dir.’ Burada kendini ifade etmise, böyle birisi bu makamn sahibidir.

Nitelii olmadan bu bilgiyi ulamsa, hiç kukusuz, Allah’n insan ya-

ratma sebebine hakkn vermi demektir. Allah öyle der:
‘Ben cinleri ve

insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm.’
26*

Yani insann zahirini ve

batnnn bunun için yarattm. Öyleyse onlarn Rablie ayak basmala-

rna imkân vermedi. nsann kendinde böyle olmas ve yaratl gayesi-

ni yerine getirmesi gerekir. Bunu yapmayan insan hayvan insandr.
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‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr. 5

DÖRDÜNCÜ VASIL

Kulda Müstanilik Derecesinin Sonu Allah Nedeniyle O’nun

Dndaki iler eye Kar Müstaniliktir

Dördüncü menzille ilgili ve onunla balantl cömertlik hâzinele-

rinin dördüncüsü budur. Bu menzilin içerdii ilimleri, iki yüz yetmi

üçüncü bölümdeki yerinde zikretmitik. Bilinmelidir ki, cömertlik hâ-

zinelerinden insann ‘zevk’ yoluyla bilmesi gerekenlerden birisinin

kendisinden müstani olunan ey ile müstani olunmayann bilinmesi-

dir. Bu, zenginliin kuldaki son derecesinin Allah sayesinde O’nun di*,

ndaki her eyden müstanilik, olduunun bilinmesidir. Bize göre bu

tasavvuf yolunda övülen bir makam deildir ve Hakkn dndaki eyler

için bir takdir ve kendinden ayrtrma söz konusudur. Kulluk maka-

mndaki insann zevki, Allah’n dndaki her eye yönelik olarak kendi-

sinin onun gibi bir kul olduu ve arada bir fark olmad eklinde te-

zahür eder. Bu makamdaki insan görür ki Allah’n dndaki her ey
Hakkn ona bildirimlerinin kendilerinde cereyan ettii bir yerdir. Böy-

lece kul her eye muhtaç haline gelir, çünkü o Allah’a muhtaçtr. Hiç-

bir ey ise kendisine muhtaç deildir. Allah insanlara onun vastasyla

fayda verirse, bu ayr bir eydir. nsan bir eyin kendisiyle isimlendiril-

dii ve ona fayda veren her adn Allah’n ad olduunu örenir. Bu-

nunla birlikte erî bir hüküm nedeniyle ve ilahi edebin gereiyle her

ad Allah’a vermez. Allah’n el-Mugni ismi, kula diledii ekilde, kendi-

siyle kendinde müstani olamayaca eyden müstanilik makamn
kazandrr. Müstanilik Allah nedeniyle bile olsa, ‘körlük fitnesi’ de-

mektir. Bu makam, Allah’n kullarna kar böbürlenmeye yol açt
kadar âlemi ve insann kendi nefsini tanmamay yol açar. Bu balamda

Cüneyd-i Badadi’nin bir arkada ‘Alem nedir ki, Allah karsnda zik-

redilsin?’ demiti. Bununla birlikte bu sözü söyleyen insan, Allah’n

kullarna kendilerinde yaratt hitabn anlama ve kabul etme yetene-

ine göre hitap ettiini dc bilir. Bu nedenle Allah’n hitab emrin ge-
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nilemesi ve umumilemesi için çeitlenir. Allah âlemi bir konumun d-

nda tek tarzda yaratmamtr ki o konum da muhtaçlktr. Öyleyse

muhtaçlk âlem için zati bir nitelik iken müstanilik arzi ve geçicidir.

Bilgisi olmayan kimse, arzi durum nedeniyle kendisi için zati

olandan habersiz kalr. Gerçei hakkaiyakin olarak bilen alim ise her

eydeki zati durumu fark eder ve -dünya ve ahirette- kendinden bu hali

müahede eder. Öyle bir alm, efendisinin emri altnda fakir bir kul

olarak kalr ve Rabbinden hiçbir ekilde müstani kalamaz. Dikkat

ediniz! Allah’a secde etmek, bütün yaratklara yaylan genel bir du-

rumdur. nsan türü ise öyle deildir ve Allah’a secde bütün insanlarda

görülen bir davran deildir. Bununla birlikte o da secde fiili kapsam

altndadr, çünkü herkes secde edendir ve secde insan için de zati bir

özelliktir. Çünkü insan, ac duyan, muhtaç ve yoksul bir kuldur. nsan

ihtiyaç özelliiyle nitelenmitir ve bu özellik onda kalcdr: insan ya

Allah’a ya bakasna secde eder. Bununla birlikte ona göre secde, ya Al-

lah içindir veya kendi zannnca O’na yaklatran bir ey için yaplr.

Böyle bir vehmin olmas kaçnlmazdr. Bu nedenle Allah kullarna

kendilerini yükümlü tuttuu ve meleklerine Âdem’e secdeyi emretmesi

nedeniyle merhamet etmitir. Bunun yan sra Allah Kabe’ye, Beyt-i

makdis’teki taa secde etmeyi de emretmitir. Bunun nedeni, kullarn

arasnda Allah’n emri olmadan yaratklara secde edenlerin bulunaca-

n bilmesidir. Böylece Allah melek veya insana yaratlm birisine secde

etmeyi emretmi ve secdeyi kendisine yaklatran bir ibadet yapmtr
ve yine bu sayede kyamette kendi emri olmadan Allah’tan bakasna

secde edenlerin yükümlülüü azalr; Hakkn onlara yönelik olarak emri

olmadan secde etmelerinden baka soraca bir ey kalmaz. Emirden

dolay ise onlara öyle der: ‘Size böyle bir secdeyi kim emretti?’ Yoksa

onlara bir yaratlma secde caiz deildir demez. Çünkü duyuda ve ha-

yalde özel bir yaratlm hakknda bu secdeyi emretmitir. Misal olarak

günein ve ayn ve on bir .yldzn kedisine secde ettiini gören Yusuf

peygamberi verebiliriz. Kendisine secde edenler onun anne ve babas,

halas ve kardeleriydi ve hayalde idrak ettii bu rüya duyuda da ger-

çeklemiti. Bu konuda hikâye bilinir ve Kuran’da yldzlarn secdesi

eklinde zikredilir. Ailesi YusuPun huzuruna girdiklerinde ona secdeye

kapanmlar, Yusuf da babasna ‘te bu tevilidir’ demi, yani iin so-

nudur. ‘Benim gördüümün rüyann, Rabbim onu hak yapt.’
2™

Yani du-



188 Fütûhât- Mekkiyye 13

yda ve dta da gerçekletirdi. Baka bir ifadeyle daha önce rüya mer-

tebesi olan hayalde gerçekti. Öyleyse ‘haktan’ baka bir ey yok ki?

Allah Teâlâ bir hakk yerine getirene ebedi olarak azap etmez.

Çünkü hakk ‘emredilen bir eye’ ve ‘yasaklanm bir eye secde’ diye

taksim ettiinde, burada emredilen bir eyi yapan ile yasaklanan bir e-

yi yapan ayrt etmek istemitir. Bu sayede itaatkâr günahkârdan ayrl-

m ve mertebeler farkllamtr. Herkes kendi kadrini ve yapt ii bi-

lince, rahmet her snf bulunduu yerde kuatr, çünkü herkes bir

‘hakk’ yerine getirmitir; bununla birlikte o ey yasaklanm olabilir.

Mesela iftira eden kimse -duyusal bir hak olmasa bile- hayalde bir hak-

k yerine getirmitir. Çünkü iftirac hayalinde iftiray canlandrmadan o

iftirada bulunmaz. ftirada bulunan kimseyi de kendi zihninde canlan-

drr ve onu iftira ettii insann suretinde var eder. Uyku suretindeki

gibi onu tahayyül ettiinde, hayaldeki bir hakk/gerçei ondan bildirir.

Fakat bunu dinleyene bildirmez. Bunun üzerine dinleyen kimse onun

duyuda gerçek ve hak olduunu zanneder.

Böylece Allah âlemin tabaka ve mertebelerini ayrtrmay murad

etmi ve bu nedenle bu nitelikteki birinin ardndan ceza veya mafireti

zikretmitir ki, hangisini dilerse o olur! Çünkü günahkârlarn bir ksm
cezalandrlrken bir ksm balanr. Nitekim itaatkârlarn bir ksm
gerçei olduu hal üzere bilenlerdir. Onlar basirede ibadet eden keif

ve vecd sahipleridir. Bir ksm itaatkâr olsa bile, perdelenmitir. Dola-

ysyla Allah itaat edenleri bir mertebeye yerletirmemitir. Öyleyse

manevi, duyusal ve hayali varlkta sadece hak var olmutur. Çünkü her

ey Haktan var olmutur ve Hak hakiki bir eyi var eder. Bu nedenle

Hz. Peygamber Rabbine hitap ederken ‘yilik senin dindedir, kötülük

sana ulaamaz’ der. Çünkü kötülük iyiliin zdddr. Hâlbuki iyi olan-

dan sadece iyilik çkabilir. yilik/hayr bütünüyle varlk iken kötülük bü-

tünüyle yokluktur. Çünkü o gerçekte varl olmayan bir eyin zuhu-

rudur. Baka bir ifadeyle o bir hüküm, hükümler ise nispetlerdir. Bu-

rada onun zuhurunu kastetmekteyim. Nitekim Arapçada bu durum

böyledir. mru’l-Kays öyle der:

Benim ölüm yerimi ‘er’ yaparlarsa

izhar ederlerse demektir.
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Bnun için Allah kendinden bildirirken öyle der: ‘O gizliyi bilir ve

srr bilir.’
270

Birincisi var olan gizlemek iken kincisi d varl olma-

yan izhar etmek demektir. nsanlar onun hak olduunu zanneder. Al-

lah ise onu hükmün kendinde varlnn olmadm bilir. Böylece Al-

lah srr ve daha gizli olan bilir. Yani gizlilikte srr izhar eder. Ayette

geçen gizli ve srrn ilikisi hakkndaki yorumu u ayet destekler:
‘
Sinek

ve üzerindeki ey.’
271

Yani ondan daha küçük olan demektir ki (bir ön-

ceki ayette geçen srra iaret eder). Gizlilikte izhar edilen sr budur.

Gizli olan, dilde zahir olandr. Allah zikrettiimiz hususu pekitirmek

üzere öyle der:
‘Her ey -O’nun vechinden baka- helak olacaktr.’

272 Öy-

leyse duyuda göreceimiz ekilde mevcut olan ve aklla bildiimiz bir

ey helak olmayacaktr. Her eyin vcchi vardr ve bir eyin vechi, yani

yüzü o eyin hakikati demektir. Varlkta sadece Allah vardr. Öyleyse

suretler farkllasa bile iyilik ve hayrdan baka bir ey yoktur. Nitekim

Hz. Peygamber bize ilahi tecellinin türlü türlü olacan bildirmitir.

Allah ise bize her gün bir ite olduunu söylemi ve belirsiz bir ifade

kullanmtr. Kastedilen, gerçein bulunduu durumdaki farklldr.

Zuhur eden her ey O’dur ve O kendisi için zuhur etmitir. O’nu ba-

kas görmedii gibi bakas da çoaltmamtr. Bu nedenle
‘Hüküm

O'na aittir ve O'na döndürülürsünüz’
27*

Yani Allah buyurur ki: Her e-

yin helak edileceine inanan, ayede kastettiimiz eyi anlamam de-

mektir. Bir eyin helak olmadn görüp dünya ve ahirette varlnn
görüldüünü bilince, bizim 'yok olucu’ derken neyi kastettiimizi an-

lar. Bunun yan sra ‘helak olmamak5
ile nitelenen ‘her ey5

, benim

vechimdir. Böylece gerçei bilen insan anlar ki eya benim vechimden

baka bir ey deildir, çünkü eya helak olmaz. Böylece Allah onlar

kendi hükmüne çevirmitir ki, ‘O’na döndürülürsünüz
5
ayetinin anlam

da budur.

Bu yorum, Kuran’ ‘istizhar
5 etmemi .olana gizli kalan ince bir an-

lamdr. Öyleyse müstani bu nitelikteki birisiyse ve müstanilik bu ni-

telikten ibaret ise, Allah’tan baka müstani olmad gibi zenginlik de

sadece O’nun niteliidir. Bu konuda biz kul adna konumaktayz, Hak

için deil! Kul mutlaka efendisine muhtaç iken Hak mutlaka âlemden

müstanidir. Âlem varl sürekli olmayan ve imkân mertebesinde özü

gerei varl ve hükümleri yok olucudur. Söz konusu hükümlerle Hak

kendisi nedeniyle baka bir mümkünün hakikatinden bakc olarak zu-
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hur eder. Binaenaleyh âlemde ortaya çkan varlklara yardm eden sa-

dece Haktr, bakas deildir!

Dostum! Bu bölümü iyi ören, çünkü o bilinmeyen bir vasldr.

Onun hükmü ‘Hakta Hak ile bulunan halktr.’ Hâlbuki gerçekte halk

yoktur, fakat hükmü vardr ve Hak yaratklarn hükmünü kabul eden-

dir. Alem ve halka ait hüküm, kendiliindeki yokluu nedeniyle varl
kabul etmektir ve ancak böyle olabilir. Böyle olmasayd, çokluk dta
ortaya çkmazd. Hâlbuki çokluk vardr ve hakikat birdir! Bu nedenle

çoun hükümlerinin ortaya çkmas zorunludur ve o ise âlemdir. Çün-

kü âlem çok olandr, Hak ise tektir.

Seni yola sevk ettik ki, gerçei olduu hal üzere örenesin! Bunu

örenince senin ve Haldun kim olduunu anlarsn ve Rab kuldan ayr-

r. Doru yola sadece Hak ulaunr.

BENC VASIL

A

Cömertlik Hazinelerindendir: Alemlerden Müstaniyken
Hakkn Kendiliinden Kullarna Dönmesi Hakkndadr

Beinci menzille ilgili ve ona uygun cömerdik hâzinelerinden birisi

budur. Bu beinci menzil ilahi ilimler arasnda kendisine dönen kulla-

rnn hallerine göre Haklan onlara dönmesinin tafsili bulunur. Bu

kymetli bir bilgidir, çünkü Allah öyle der: ‘Bütün i O’na döner .’
274

Baka bir ayette ‘O’na döndürülürsünüz
’275

denilir. Hak âlemlerden

müstaniyken kendinden kullarna döner. Allah onlar yarattnda,

onlara dönmesi ve onlarla ilgilenip âlemi korumas gerekmitir, çünkü

Allah âlemi bo yere yaratmamtr. O âlemdeki her ahsn talebine gö-

re kullarna döner, çünkü her ahs kendisinden istidadna göre kabul

eder. Baka bir ifadeyle her ahs, kendi istidadyla. Yaratcnn ihsanla-

rn belirler ve Allah ona talebinin gerektirdii eyi verir. zikrettii-

miz gibi olup Hak kendini kullarnn talebinin altna sokunca, pey-

gamberlerinin dilleriyle de kendisine itaat etmekle onlar yükümlü

tutmutur. Öyleyse Allah’a itaat eden kul, Hakkn niteliiyle tezahür
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etmi demektir. Bu nitelik ile Allah, O’ndan talep ettikleri eyleri verir-

ken kullarna zuhur eder.

Hangi kul Allah’n emrine asi olursa, günahkâr Rabbne isyana

sevk eden sebep bu esnada bilinir. Bir ksmnn günahkâr olmas ve bir

ksmnn itaatkâr olmas, hallerine göre, Allah’n kullarna dönüünün

genel olmasndaki hikmeti izhar etmek amac tar. Çünkü Hakkn kul-

larna dönüü ‘genel
5

bir dönütür ve bu sayede kendilerine ‘itaat eden’

Allah itaatkâr kullarna vaaderiyle dönerken günahkârlara kendilerine

azap etse bile mafiret etmek amacyla döner. lk günah ilk insanda ve

emre direnmek ilk cinde ortaya çkm, daha sonra emirlere ve yasakla-

ra göre bütün insan ve cinlere yaylmtr. Bu durum Hakkn yaratl-

mlarla onlara dönmesinin bilinmesi ölçüsündedir. Yaratlmlar Al-

lah’a kendilerini üzen veya mudu eden eylere göre olan talepleriyle

itaat eder, yoksa (gerektii üzere) itaat etmez. Çünkü kulun içinde bu-

lunduu hal kötü ise, onun hal dili Haktan kendisini cezalandrmasn

ister ve böylece Hakkn kula dönmesini gerektirir. Bu dönü, serbest

olabilir. Bu durum günahkârda bulunan günahn halinden kaynaklanr.

Ya da tam olarak belirlenmi ekilde ‘vücub’ yani zorunluluk yoluyla

kula dönebilir. Bu durumda Allah’n günahkârlara dönmesi ya ceza-

landrma veya mafiret içindir. taatkâra dönmesi ise ihsan etmek

amac tar. Öyleyse Hak günahkâra dönmesi, kulun hal dilinin talep

ettiini vermek amac tar. Hal dili dillerin en fasihi ve anlatm cn

güçlü olandr.

Kullarn günahlarnn dayana ilahi nispeüerdir. Bu dayanak, Al-

lah’n kullarna emreden ve yasaklayan olmasdr. Meiyet emredilen

kimseye yönelen Hakkn emrinde emrin gerçeklemesi veya gerçekle-

memesi eklinde hüküm sahibidir. lahi meiyet emrin gerçeklemesiy-

le ortaya çknca, kul ‘itaatkâr’ ve fiil ‘itaat
5

diye isimlendirilir, çünkü

kul ilahi emre itaat etmitir. Meiyet emrin gerçeklememesi üzere kula

teveccüh etmise, bu durumda ilahi irade ilahi emir ile çeliir ve emir

meiyet üzerinde hüküm sahibi deildir. Böylece meiyetin hükmü

memur kulda ortaya çkar ve o da Rabbinin emrine veya yasana kar

çakar. Bu kar çkmann gerçek sebebi ilahi meiyettir (hiçbir ey Al-

lah’n meiyetinin dna çkamaz).
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Öyleyse asinin ve itaatkârn kim olmad belli olmutur. Yüküm-

lünün günah ve itaati hangi ilkeye dayanr? Gerçekte sadece Allah’n

kullarna dönmesi söz konusudur ve kullar da Halckn onlara dönme-

siyle O’na dönerler. Allah Teâlâ öyle der: ‘Sonra onlar da dönsün di-

ye/tövbe etsinler kullarna döner .’’276
Allah onlara dönmeseydi, kullan

kendisine dönemeyecekti. Ayette geçen tövbe dönmek demektir. Allah

kullarna kendilerinin O’na dönmelerinden daha çok döner. Baka bir

ifadeyle kullarn Allah’a dönmesi, O’nun kullarna dönmesine baldr
ve kullar Allah’a ancak O’nun vastasyla dönebilir.

Allah âlemi yaratp varln baki klnca, âlem varln O’nun ko-

rumasyla koruyabilmitir; bu koruma olmadan baki kalamaz. Kul Al-

lah’a kendinden döndüü gibi sonra da Allah’tan kendine döner. Hak

ise kullarna sadece kullarndan döner. Öyleyse birincinin dnda ken-

dinden dönüü yoktur. Bu ilk dönü balangçta âlemin yaratl diye

ifade edilmitir. Meiyet ihtiyar gerektirseydi. Hakkn kendine dönme-

sini caiz sayardk, Hak ise imkânn mahalli deildir. Çünkü imkân ter-

cihi mümkün saymay gerektirir. Hâlbuki Allah hakknda meiyetinde

ve iradesinde ihtiyar söz konusu deildir. Çünkü Allah hakknda caiz-

lik ve imkân söz konusu deildir. Çünkü O’nun bir eyi dierine tercih

etmesini gerektirecek bir nedenin varl imkânszdr. Öyleyse Allah

kendisi nedeniyle tercih edendir. O halde meiyet kendisinde ihtiyarn

bulunmad tek yönlü bir ilgidir. Bu nedenle mümkün ancak tercih

edilen olarak anlalabilir. Hak el-Gafur olmas yönüyle perde çeker ve

baz kullar ile âlemlerden müstaniyken Hakka dönüün imkânszl
arama perde çeker. Perde dili ‘Allah âlemlerden müstanidir

’277
der.

Böyle bir hüküm âlem olmadnda veya meiyetin konusu ihtiyar ol-

madnda verilebilir. Her iki durumda âlem var iken mümkün deil-

dir veya bunlardan birisi yoktur.

O perdeyle perdelenen insan öyle der: ‘Allah âlemlerden müsta-

nidir.’ in nasl olduu ise bilinemez. Kullar arasnda kendilerinden

perdenin kaldrld kimseler ise tilavet etmek üzere tunu söylerler ve

onun neyle ilgili olduunu da bilirler. Bununla birlikte imdi de gerçe-

in hangi durumda olduunu da bilirler. Emrin ve terkin bulunduu
durum O’nun müstaniliinin konusudur. Mümkünlerden geride ka-

lanlar yaratlmamtr, çünkü mümkünler ahs itibaryla sonsuzdur ve
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var olmayan eyin bekas zorunludur. Allah’n âlemden müstanilii

burayla ilgilidir. Çünkü âlemin sadece bir ksm ‘âlem’ diye isimlendi-

rilmitir. Hakkn müstaniliini kim böyle anlarsa, O’nu tanm de-

mektir.

Kullarn Hakk kulluun dnda tenzih ettii eye gelirsek, onla-

rn iin kendisi hakknda bir bilgileri yoktur. Dolaysyla kul Hakk

kendisinde kullaryla ortak yapa her hususta Rabbini tekzip eder. Bu

ise Allah karsnda Hakkn kendisiyle üikilendirdii hususlarda kendi-

sini yalanlamada olabüecek saygszln en büyüüdür. Böyle bir insan

bir ksmna iman eden bir ksmn inkâr eden gibidir. Bu durum ‘O’nun

benzeri kimse yoktur
5278

ayetinde ifade edilir. Bir ksmm ise inkâr eder.

‘Onlar gerçek kâfirlerdir.’
279 Burada kul kendisini Rabbini daha çok bi-

liyor saymar. Bundan daha büyük bilgisizlik olamaz. Mümin kul.

Hakkn kendisine nispet ettii eyleri O’nun bildii üzere nispet etmesi

gerekir. Kul basiret gözü açlmad için gerçei olduu hal üzere bil-

mezse, böyle bir hal gizli irktir ve gizli bir eküde Allah ile tartmak

demektir. Herkes bunun farknda deildir. Özellikle bu halin kendinde

bulunduu kimse bunun farknda olmaz ve bir ey elde ettiini zanne-

derken gerçei yitirir. Bu nedenle Allah, övülmesini ve kendisine hamd

edilmesini emretmitir. Allah kendini bir nitelikle nitelemise, onunla

kendini övmeyi amaçlamtr. Hâlbuki bu cahil tenzihçi, Hakkn ken-

dini niteledii bu nitelikten Hakk tenzih eder ve kendi zannnca Al-

lah’ övmeye balar. Hâlbuki Allah ona kendisini kendi övdüü ekilde

övmesini emretmitir. Baka bir ifadeyle insan Allah’n kitabnda ve

peygamberlerin diliyle belirledii özelliklerle O’na tespih yapmaldr:

‘Her ey O’nun hamdini tespih eder.’
2™ Bunun istisnas o insandr, çünkü

onlarn bir ksm Allah’ O’nun hamdinden baka övgülerle tespih eder

ve O’nun kendisini övdüü baz övgülerde kendisini yalarlar ve bunun

da farknda olmaz. Bu nedenle Allah, ‘Siz onlarn tespihlerini bilemezsi-

niz, O halimdir, gafur’dur.’
m

Yani Allah sizi O’nun kendisini övdüü
hususlarda yerine getirmediiniz övgüler nedeniyle cezalandrmaz ve

sizi cezalandrmada acele etmez. ‘Gafur’dur (örtendir).’ Yani böyle in-

sanlardan bunun bilgisini örtmesi anlamnda Gafur’dur. Kul nefsini

kurtarmak ve saadet sebeplerini elde etmek isteyince, Allah’ ancak

kendi hamdiyle ve övgüsüyle över. Her ne olursa olsun, Allah’n il-

minde bir belirleme olmakszn bu konuda Allah’n bilgisine dayal ola-
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rak O’nu över. Allah onun cann bu halde alrsa, dünya hayatnda ke-

if ehli olmad halde, gerçein kendinde bulunduu duruma onu

muttali klar. Böyle yapmaz ve tevil ederse, teviliyle kalr ve Allah onu

teviliyle brakr ve mahrum eder. Bu, mahrumiyetlerin en büyüüdür.

Ahirette her eyin ortaya çkaca zaman Allah karsndaki saygszl-m görür ve O’nu bilmeyiinin farkna varr. Bu makam sahiplerine

Hak ahirette tecelli ettiinde kendisini inkâr eder ve kabul etmezler.

Onlar bir alamete bal olarak snrl Rabbe ibadet ederler. Bu alamet

sayesinde Allah onlara tecelli edince, O’nun rabliini kabul ederler. O
inkâr ettikleri kimsenin ta kendisidir. nkâr ettikleri bir eyi kabul et-

mekten daha büyük hangi bilgisizlik olabilir?

Bu menzil Allah’a gidenlerin bilgisini, fetih türlerini, manalarn

bulunduklar kimselerin geliiyle birlikte gidi ve gelmelerini içerir. Bu

gelme kendisine deil anlamlara nispet edilir. Zaman bu menzilden

örenilir.

ALTINCI VASIL

Cömertlik Hâzinelerinden: Allah’a Gayb Halinde badet
ehadet Üzere badet Etmektir

Cömertlik hâzinelerinden biri alnnc menzille ilgili bu hazinedir.

Hakk gizleyip de ija etmeyen

Kâfirdir o ahs

Kimseye gizli deildir O

Akla veya ba güzüne, aikâr

Ezeli Allah münezzeh

Zuhur eden suretlerde zahir

Çünkü sürekli yaratr onlar

Zuhur eden veya etmi her eyde
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Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, Allah’a görmeden ibadet

görür gibi ibadet etmektir. Çünkü insan ve ibadet eden herkes, mabu-

duna bir müahedeye göre ibadet etmelidir. Bu müahede ya aklla ve-

ya görmeyle veya kalp görmesiyle gerçeklemelidir. Kul kalp gözüyle

Allah’ müahede eder ve ibadet eder; aksi halde ibadeti sahih deildir.

Böyle bir durumda kul görünmeyene (gayb halinde olana) deil, görü-

lene ibadet etmitir. Allah göze görünen suretlerdeki tecellisinde ken-

disini kula bildirir ve kul göz görmesiyle O’nu temyiz etmesi, kalp gö-

züyle, yani basiret gözüyle O’nu görmesinden sonra olabilir. Basiret

gözüyle ba gözünü birletiren kimsenin ibadeti, zahirde ve batnda

kemale erer. O’nun suredere hulul ettiini söyleyen ise, iki durumu

birden bilmeyendir. in dorusu ise Hakkn suretierin kendisi olmas-

dr. Çünkü bir mekân Allah’ sdramayaca gibi bir suret de kendi-

sini gizlemez. Allah’ sadece cahilin bilgisizlii görünmez hale getirebi-

lir. Bu cahil Allah’ görür, fakat madubunun O olduunu bilemez. Hz.

Peygamber öyle der: ‘O’nu görür gibi Allah’a ibadet et.’ Burada Pey-

gamber Allah’ aklda canlandrmay ifade etmitir. Kii bilir ki ancak

‘huzur’u, yani bir yerde bulunmay kabul eden kimseyi zihninde can-

landrabilir. Öyleyse kulun rabbini ibadet halinde aklna getirmesi,

ibadet ettii Mabudun onun için hazr olmas demektir. Bununla bir-

likte kul O’nu tanmda ve takdirde bilebilir. Hakk bundan münezzeh

olarak bilirse, Onu snrlamaz. Sanki görür gibi O’nu aklna getirse bi-

le, kendisini takdir edemez. Kul O’nu tanmlayamaz ve kendini bilen

O’nu takdir edemez. Çünkü kul O’nu bütün suretler olarak görür.

Onu bir suretle tanmlamaya kalkarsa baka bir suret karsna çkar ve

tanm geçersiz olur. Dolaysyla var olan ve olmayan bütün suretleri

ihata edemeyecei gibi kul Hakk sdramaz. Dolaysyla bilgi bak-

mndan Allah’ ihata edemez. Nitekim Allah ‘O’nu bilgi bakmndan iha-

ta edemezler
7282

der. Allah yinede insana ah damarndan yakn olmakla

nitelenmitir. Öyleyse Hak kula kulun kendinden daha yakndr. Bura-

da fiili ‘min’/'-den’ edatyla getirmitir ki daha yalan demektir.

Eyann en yakn zahirin batma yaknldr. Zahirden batma za-

hirin kendinden daha yakn bir ey yoktur. Batndan da zahire batnn

kendisinden daha yakn yoktur. Allah insana ahdamarndan daha ya-

kndr. Demek ki insan ahdamar sahibi olmakla nitelenendir. Bura-

dan Allah’n bütün suretlerin ayn olduunu örendik. Biz varlktaki
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bütün suretleri ihata edemeyeceimize göre Allah’ bilgice de ihata

edemeyiz. öyle diyebilirsin: Sen de bir suretsin! öyle deriz: te biz

de böyle diyoruz. u var ki suretler matlubun ayn olsa bile matlubun

hükümleridir. Dolaysyla onlara nispet edilen bilgi ve bilgisizlik ve ni-

teliklerin bir önemi yoktur. Ben O’nu nasl niteleyeceimi ve tavsif

edeceimi bilirim. in banda ve sonunda emir Allah’a aittir.

Hak Haktr sen olmasan bile

Sen olduunda da Hak Haktr, bir fark yok.

O halde zahirin bir hükmü vardr ki, o hüküm ibadette batn ol-

duunu söylediim yönden batn için yoktur. Batn için de bir hüküm

vardr ki o hüküm zahire ait deildir. Her hükmün belli bir makam
vardr ve her makamn bir hükmü vardr. Bir ey ancak O’nunla bilinir

ve O’nun nedeniyle ibadet edilir. Bu nedenle Hak zikrettiimiz husus-

ta bilgisi olmayanlarn dikkatini ariflerin mertebesine çekerek öyle

demitir: Hak kulunun duymas ve görmesidir. Gördüün bir eyi

Hak ile görürsün, duyduunu Hak ile duyarsn, Hak senin duyman ve

görmendir. Sen ona ancak kendisiyle ibadet edersin. Hakkn ismi ve

an yücedir. Bildirmesinin ötesinde bir bildirme olamaz. Hüküm ver-

dii hususlarda bir hüküm olamaz.

Habere göre, her ey O’nun ayn

Görmede ise O’ndan bakas yok

Zat hakknda düünenler nerede

Onda büyük tehlikeye dümüler

t birbirine girdi

Onlarda düünmenin bir bilgisi yok

'O' denilirse, yok denilir onlara

Çünkü fikirle aradnzdr O

Ya da O nedir diye sorulur ve cevap verilir:

O suretlerde gördüünüzdür
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VAKIA

Tertemiz bir süt pnar gördüm. Daha önce onun kadar beyaz ve

güzel bir süt görmemitim. Oraya girdim. Gösüme kadar yükseldi,

fkryordu. ardm. lahi-garip bir ses duydum. öyle diyordu: ‘Al-

lah’a yaklamak ve itaat emek üzere O’nun emriyle O’ndan bakasna

secde eden kurtulmu ve mudu olmutur. O’nun emri olmadan kendi-

sine yaklamak üzere bakasna secde eden ise bedbahttr. Allah öyle

der: ‘Mesçitler Allah’a aittir. Allah ile 'beraber ’ bakalarna dua etme-

yin.’
283 Çünkü Allah yaratklaryla beraberken yaratklar Allah ile birlik-

te deillerdir. Çünkü Allah onlar bilir ve hangi mekân, zaman ve hal-

de olurlarsa olsunlar yaratklaryla beraberdir. Yaratklar ise O’nunla

birlikte deillerdir. Allah böyle bir eyden münezzehtir. Çünkü yara-

tklar O’nu bilemezler ki, O’nunla olsunlar! Yaratklarla beraber Al-

lah’a dua eden Allah ile beraber yaratklara dua eden gibi deildir. Al-

lah ile beraber kimseye dua etmemelisin. O’ndan bakasna secde et-

mek, Allah’n yaratklarla beraber olmasyla mümkündür. Onlar her

nerede olurlarsa Allah onlarla beraberdir. Biz Allah’ yaratklar vasta-

syla bilir ve buluruz. O halde gerçekte secde, yaratklaryla beraber

olmakla nitelenen Allah’a aittir. Bu nedenle ‘Allah namaz klann kble-

sinde bulunur3

hadisinde belirtildii üzere namazda kble farz klnm-
tr. Kble Allah deildir, fakat Allah oradadr. Allah bize kbleye doru

secde etmemizi emretmitir, çünkü O oradadr ve onunla beraberdir.

Ba gözüyle yaratklar gören kimse, basiretiyle, yani kalp gözüyle

Hakk mutlak ve snrsz olarak görür. Bunu görünce, secdeyi sadece

kendisine emredilince yapar. Duyuda Allah’tan bakas adma gerçek-

lemi olsa bile (kbleye doru secde vb.) gerçekte Allah’adr, çünkü

secde Allah’a olabilir. Allah her eyi ihata edendir. Öyleyse bütün ci-

hetlerin Hak ile ilikisi veya Hakkn onlarla ilikisi birdir. Hâlbuki her

kim ensesi üzerine düerse, Allah’a secde etmemitir. Bununla birlikte

Allah önünde olduu gibi ardnda da bulunur. Fakat Allah onun yü-

zünü dikkate alm, yüzünden baka bir yönünü dikkate almamtr. O
halde Allah’tan bakasna secde, O’nun emriyle olabilir. Allah öyle

der:
‘
Adem'e secde edin

,2S4 Burada secde Allah’tan bakasna yaplrken

ibadet O’ndan bakas için olamaz, çünkü bundan daha büyük irk
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yoktur. Mürik öyle der: ‘Biz onlara ancak bizi Allah’a yaklatrsnlar

diye ibadet etmekteyiz'
28 ^ Mürikler onlarn varlklarna ibadet etmemi-

ler ve sadece onlara ibadet ettikleri için cezalandrlacaklardr. Çünkü

Allah yaratklarna bir yaratlma ibadeti emretmedii gibi böyle bir

ey doru da olamaz. Hâlbuki bize bir yaratlma secdeyi emredebilir.

O halde bir yaratlma Allah’n emrinden veya emir olmadan ibadet

eden kimse bedbaht iken -ibadet etmeden- sadece secde eden kimse Al-

lah’n emriyle secde ermise, bu secde bir itaattir ve onu yapan mutlu-

dur. Kendisine ibadet etmeksizin bir yaratlma Allah’n emri olmadan

secde etmek, insann kendiliinden ürettii bir ruhbanlktr ve Allah’n

rzasn gözetmenin dnda onu yaparsa, ruhbanla hakkyla riayet

etmemi demektir. O kii bu ibadetiyle Allah’a yaknl amaçlamtr

ve bu hal de Allah’tan yoksun kalamaz.

Allah her kulun zannnda bulunur, kulunu hüsrana uratmaz. Bu

nedenle herkes Allah’a kar iyi zanda bulunmaldr. Bu nedenle mü-
rikler, Allah’tan bir emir gelmeden, ilahi bir ismi mahallinin ve mev-

zuunun dna tadklar için cezalandrlmaldr. Mahallin bir ksm,

hakknda secde emri gelmi olsa bile, kendisine ibadet edilemez. Ilahlk

ismi ortak klnan eye verilmemi olsayd, ona ibadet edilmezdi. n-

sanlarn nefisleri esas itibaryla yaratklara ibadetten nefret eder, özel-

likle benzerlerine! Bu nedenle Allah'a ortak kotuklar eylere ilahi

isimler vermiler, bu sayede O’ndan ayr olarak onlara ibadet etmemi-

lerdir. Baka bir ifadeyle bir yaratlm olarak onlara ibadet etmemi-

lerdir. Mürik ilahi bir ismi sadece Müteal ve Kebir Allah’ tenzih ama-

cyla bir yaratlma verip irk koar. Çünkü mürikin ibadetinde zahirî

hareketlerle snrlamay talep etmesi gerekir vc hayali de olsa bir tasav-

vur sahibi olmaldr, çünkü onun hayali vardr. Akli delille bilen insan

ise Hakk snrllktan tenzih etmesi ve benzerlii reddetmesi gerekir.

te bu nedenle ismi Allah’a kotuklar ortaa vermilerdir.

Hz. Peygamber Cebrail’e Allah’n kullarna öretmek balamnda

öyle der: ‘Sanki O’nu görür gibi Allah’a ibadet et.’ Burada hayalde

görülecek ekilde Allah’ tasavvuru emreder. Allah kullara tenzihi ya-

saklamad gibi tahayyülü de yasaklamamtr. Onlara sadece tahayyü-

lün duyulur olmasn yasaklamtr. Bununla birlikte hayalin hakikati-

nin beden veya sureti olmayan eyleri surete sokmak olduunu bilir,
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çünkü hayal böyle idrak edebilir. Hayal makul, yani akledilir olan ile

mahsus, yani duyulur olan arasnda snrl bir duyudur. Hak bütün

bunlar her eyi kuatan rahmeti nedeniyle ortaya koymutur. Öyle ki

Allah cezalandrlana rahmet ettiinde, yaratklar bu ilahi rahmetin

dünya hayatnda ve yükümlülük diyarnda bildirilmi rahmet olduunu

anlarlar ve bilenler de kendisini inkâr etmezler. Allah âlemi kötülükten

ibaret olan yokluktan kendisi için irade ettii iyilie çkartmtr ki iyi-

lik ve hayr varlktr. Öyleyse âlem asl itibaryla mudulua çkarak var

olmutur ve hüküm itibaryla ii rahmette sonlanr. Çünkü kendisinde

ortak kotuu yer, bir karm yeridir; oras kuku yeri olan dünyadr.

Onun bir yönü mevcut oluu bakmndan Hakka bakarken bir yönü

kendisinde yok oluu bakmndan ötekine intikal etmesi yönüyle de

yoklua bakar. Kuku helallik ve haramlm eit ölçüde nispet edile-

bildii eydir. Allah’n âlemi bu nitelikte yaratmasnn nedeni, kendile-

rine genel rahmetiyle merhamet ermeyi irade ettiinde, kullarn maze-

rederini ortaya koyma amac tar.

Allah 'kullarna kar son derece latiftir. Yaratan yaratt ie özen

gösterir. O halde bilgili insan inançl mürikin Allah’n kulu olduunu

inkâr etmez. Çünkü o mürikin ‘Bizi Allah'a daha çok yaklatrsnlar diye

onlara ibadet ettik’
286

dediini bilir. Mürik Allah’ inkâr etmemi, O’nu

kabul ettii gibi yaknlk vesilesi edindii putlara kar üstünlüünü de

kabul etmitir. Cezalandrlann hangi sebeple cezalandrlacam ve

ahiret hayatndaki cezalandrmann dünya hayatndaki cezalar gibi ol-

duunu bilirse, bu durum Allah’n varlna imana etki etmeyecei gibi

büyüklüün O’na ait olduuna inanmaya da tesir etmez. Allah herke-

sin nezdinde bütün eylerden büyüktür. Allah rahmetinin bir gereiyle

öyle der: ‘Allah'n iarlarm yücelten...’
287 Baka bir ayette Allah’n ya-

saklarn der. iarlar alametler demektir. Menasik ise Allah’a yaklama

vesileleridir. Bütün bunlar
‘

kalplerin takvasndan kaynaklanr.’
288 Bu da

büyüklük ve azametteki ortaklktan kaynaklanr ve bize emredilen bir

husustur. Mürik ortak kotuu eyi Allah’n büyüklüü nedeniyle yü-

celtmitir, çünkü büyüklük ve azametin yaratklara da yayldn ve

herkesin yaratlta onu bulduunu bilir. Bununla birlikte mürik kal-

binden sadece Allah’n büyük olduunu bilir. Bu konudaki cezalan-

drma Allah’n bir izni olmadan belirli ahslar hakkndaki davrann-
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dan kaynaklanr. Baka bir ifadeyle mürik bu ad o ahslara tad
için cezalandrlr.

VASIL

Ftratla Korunan Asllar

Asllara gelirsek, onlar Allah’n insanlar üzerinde yaratt ftrat

vastasyla korunur. Baz insanlarn ne dediine baknz: ‘Bizi dehr

(zaman) helak eder.’ Hâlbuki Allah sahih ve açk bir vahiyde öyle der:

‘Dehr’e sövmeyin, çünkü Dehr Allah’tr. ’ Onun bu sözü bo yere söy-

lediini mi zannedersin? Hayr! Bu ifadeyi kullara rahmet olsun diye

kullanmtr. Çünkü bu söz söyleyenlere göre dehr, duyulur bir ey
deil, mevhum bir eydir. Onun âlemdeki varlk tarz, büyük felein -

k hareketiyle günün ortaya çkt burçlar feleidir- hareket ettirmesiy-

le hareketlenen günein kendi feleinde hareketiyle meydana gelen ge-

ce ve gündüzdür. Günein burçlar feleinde ortaya çkmasyla da gece

ve gündüz oluur. Kukusuz gün vard, bu esnada gece ve gündüz

yoktu. Bununla birlikte derece ve dakikalar vard ki daha az geçerli

deildir. Bununla birlikte genel irk vc tatil (Hakkn sfadarnn ilev-

sizlii) yoktur. Müriklerin kotuklar ortaklar, sadece verdikleri isim-

lerdir ve Allah'n emri olmadan o isimleri mevhum vc duyulur varlkla-

ra vermilerdir. Böylece mürikler. Hakk raz etmedikleri için cezalan-

drlrlar. Kukusuz biz iin bir emir olmadan onlardan meydana gel-

dii ekilde olduunu gördük.

Bu vasl iyi ören, çok ince bir meseledir.

Yirmi beinci sifir, üç yüz altm dokuzuncu bölümün altnc

vasimin sona ermesiyle sona ermitir.
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Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

[ÜÇ YÜZ ALTMI DOKUZUNCU BÖLÜMDEN]
YEDNC VASIL

Cömertlik Hâzinelerinden: Kölenin/kulun Efendinin Mertebe-

sinden Sonra Gelmesinin Zorunluluu ve Kulluu Bütünüyle

Allah’a Adamak Hakkndadr

Bu hâzinede kul/köle efendisinin mertebesinden geride kalmas,

kulluunu -bakasna deil- bütünüyle Allah’a tahsis etmesinin zorun-

luluu ele alnr. Kul zerreler âleminde (bezm-i elest) Allah’n avucun-

dayken bunu kabul etmi, Hak o ikrarn ve kabulün dünya hayatnda -

ki oras perde ve örtü yeridir- kendisine elik etmesini irade etmitir.

Çünkü Hak Varlk, mertebe ve rütbe itibaryla yaratklardan öncedir.

Allah vard ve baka yaratlm yoktu; varlk öncelii bu demektir. Al-

lah takdir etmi, hüküm vermi, hükmünü uygulamtr. Bu hüküm

geri çevrilemeyecei gibi O’nun kendisi hükme konu olamaz; rütbenin

önce gelmesi de bu demektir. ‘Siz dileyemezsiniz, Allah diler .

5289
Yani si-

zin ne dileyeceinizi O irade eder. Öyleyse kulun bütün yönlerden

Hakkn mertebesinden geride kalmas zorunludur. Çünkü kula çokluk

mudak birlik Hakka özgü kalsn diye çokluk verildi. Her yaratlma

Allah, temyiz ve frakllk birlii vermitir ve o sayede her yaratlmta

mudak birlik ‘zevk’ yoluyla bulunur. Bu sayede herkes bir ahadiyet,

yani mudak birlik olduunu anlar ve kendisiyle Allah’a tanklk edecei

ilahi birlii örenir. Her yaratlm ‘zevk’ yoluyla örenecei ahadiyed

olmasa ve ondan dolay bakalarndan ayrmam olsayd, Allah’n sa-

yesinde yaratklarndan ayrmasn salayan ahadiyetinin olduunu an-

lamazd. Demek ki herkeste bir birliin bulunmas zorunludur. Aym
zamanda çokluk, çokluun birliinin (ahadiyet-i kesret) sahibidir. Her

saynn bakasna ait olmayan bir birlii olduu kadar ikinin, üçün ve -

aklen sonsuza kadar aklen giden- bütün saylarn birlii vardr. u hal-

de her çokluun kendine özgü bir birlii vardr.
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Her durumda Hak, kuluna Yaratann mertebesinden geride kal-

masn 2orunlu klmtr. Nitekim Hak bizim O’nu bilmemizi kendi-

mizi bilmemizden sonra getirmitir. Baka bir ifadeyle Allah hakknda-

ki hadis bilgi, varlk bakmndan bizim hakkmzdaki hadis bilgiden

sonra gelir. Allah âlemdeki eya arasna da bir derecelenme yerletirdi

ki, ‘zevk’ yoluyla kendimizden derecelenmeyi örenelim. Buradan

Hakkn bizden olan üstünlüünü örendik. Bununla birlikte Hakk
bilmemiz kendi hakkmzdaki bilgiden sonra gelir. Böylece kendimizi

bilmemizin gayesinin Allah’ bilmemiz olduunu anladk vc O’nun ta-

rafndan talep edildiimizi örendik; yoksa kendimiz ve varlklarmz

nedeniyle talep edilmedik. Çünkü delil, kendisi için deil, medlul için

talep edilir ve bu nedenle de ikisi bir araya gelmedii gibi yaratklar ve

Hak da kesinlikle herhangi bir yönden bir araya gelmez: Kul kendisi

nedeniyle kul iken, Rab kendisi nedeniyle Rabdir. Kulluk ancak kendi-

sini bilen adna sahih olabilir. O kii kullukta Rablktan herhangi bir

ey bulunmadm da örenir. Rablk da kendisini bilen adna sahih

olabilir ve bilir ki Rablkta kulluktan bir ey yoktur.

O halde Allah kullarna Rabliinden geri durmalarn vacip klm,
kendisini ‘musalii (ikinci olan, namaz klan)’ diye isimlendirmek üzere

ona namaz farz klmtr. Bu yorumla 'musalii’ Rabbinin mertebesin-

den geri kalan demektir. Allah kendisine de salât (namaz; Hakka nis-

pet edilen salât rahmet demektir) nispet ermi, bu sayede kendisi hak-

kndaki hadis bilginin yaratlm hakkndaki hadis bilgiden sonra gel-

diini ifade etmitir. Ayette ‘O size salât eder, melekleri de
’290

denilir.

Baka bir ayette ‘Rabbin için namaz hr2 '21
denilir. Bir eyden geride ka-

lann ondan kesilmi olacan bildiimiz için, her birinin -kendi mer-

tebesinde bulunarak- ötekinden ayrldn ve farkllatm anladk.

Birine ötekine verilen isim verilmi ve bu nedenle bir ortaklk bulun-

duu vehmedilebilir. Hâlbuki Allah’ta bir ortaklk söz konusu deildir,

çünkü mertebesi ve rütbesi O’nu ayrtrr ve her birisi farkllamasn

salayan rütbenin gereiyle o hükmü kabul eder.

Kesin olarak biliriz ki, elimizdeki ilahi isimleri Allah’a ve bize ve-

rebiliriz. Bununla birlikte hem kendi mertebemizi hem Hakkn merte-

besini bilmemiz nedeniyle müterek lafzl isimlerin Allah’a nispetinin

bize nispetinden farkl olduunu da biliriz. Allah Rablii nedeniyle
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bizden biz de kulluumuzla O’ndan ayrtk. Her kim kendi mertebe-

sinin gereini yerine getirirse, hiç kukusuz, kendisine hakszlk yap-

mam, ie hakkn vermi demektir:

Hak senin için ayan beyan ortada

Halk da senin için ayan beyan ortada

Artk istediini söyle veya adn ver

Her söz hak; fakat

O'nun varlnda yalan yok

Bizim varlmzda doru yok

air Lcbid’in msra bununla ilgilidir:

Dikkat ediniz! Allah dndaki her ey batldr.

Hz. Peygamber öyle der: Araplarn söyledii en doru msra air

Lebid’in söylediidir ki yans bu olan beyti kastetmektedir.

Konuya dönersek öyle deriz: Bu mertebe Allah’n zikredenlerden

bakalarna tahsis edip övmü olmad bir mertebedir. ‘Zikreden (ha-

trlayan)’ herhangi bir konuda bilgisi olup sonra yaratl özellii olan

unutma nedeniyle unutan kimsedir. Allah öyle der: ‘Onlar Allah’, Al-

lah onlar unuttu .’
292 nsanlar öyle unuturlar: Allah’n kendilerine izafe

ettii amel, mal ve sahiplik nedeniyle insanlar Rablkta paylarnn bu-

lunduunu veya O’nun rububiyette kendilerine pay ayrdn zannet-

milerdir. Böyle ayetlere misal olarak ‘Ya da sahip olduklarnz’293
ayetini

verebiliriz. Kullar arasndan inayete mazhar olup ilahi mertebeden

rahmet verilenler Rabbin ismini zikretmilerdir. Allah Teâlâ öyle der:

‘Ben beni zikredenle birlikte otururum.’ Allah’ zikredenler Hak ile

oturanlardr ve zikir onlara Hak ile oturma imkân salar. Hak ile

oturmak eyada O’nu müahedeyi ve görmeyi salar. Hz. Ebu Bekir

‘Gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm’ derken Hz. Ömer ‘Her

eyle beraber Allah’ gördüm’ der. Bakalar ise ‘Gördüüm her eyden

sonra’ veya ‘gördüüm her eyde Allah’ gördüm’ der. Baz insanlar

herhangi bir eyle irtibad olmadan bir ey görmedim der. Hakk gör-

mek, vehmettii bir eyden insann geride kalmasn salar; bu vehim

Allah’n ona rablktan pay ayrd ve rabliin onun nitelii olduu ve
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herhangi bir ekilde rububiyette ayann bulunduu hakkndadr. Öy-

leyse insan zikretmekle bu vehimden geride durur. Allah öyle der:

‘Rabbinin ismini zikret ve namaz kl.’
29* Yani kulluk makamna geri dön,

Rablii Allah’a brak! Öyle bir kul bütün yönlerden felaha erer.

Bu nitelik zikredenden bakas için müahede deildir. Zikreden

insan, kendini Allah’a adam ‘srf kul’ demektir. Bu halin zddyla nite-

lenen hakknda ne söylediine dikkat ediniz. Söz konusu insan rabbi-

nin zikrinin kendisine gelmedii -ki Kur’an demektir- kiidir ve bu ne-

denle hem kendisiyle ve hem Rabbiyle zikreder: ‘TasrJik etmedi (ilh an-

lamyla sadaka vermedi).’
295

Yani kitab Rabbinin katndan getirdiini

iddia edeni tasdik etmedi ve ‘Namaz da klmad (ikinci anlamyla geri

kalmak).’ Yani büyüklük iddiasndan geri durmad. O insan Allah’n

hak sözünü duymutur: bu söz Allah katndan gelmemi olsayd bile,

akll insan, yanndaki birinin hakikati söylediini duyunca hakikate

dönmesi ve onu kabul etmesi gerekirdi ki böyle yapsa, hakikati red-

detmek yerine onun ehli olurdu. Bu insan delilinin (doru olduunu

söyledii) hususta hakikati söyleyen herhangi bir kimseyi tasdik etme-

mi, Allah da onu knamtr. O kii kendine hakikati getiren kimseyi

yalanlamtr. Onu getiren peygamberdir. Hakk yalanlamak ya bilgi-

sizlikten kaynaklanr ve kii onun hak olduunu bilmez; ya da inattan

kaynaklanr. natç onun douluunu bilir ve peygamber bir haberi ge-

tirdiinde mugalataya balar. Böyle bir insan hakknda Allah öyle der:

'Onu inkâr ettiler, taknlk ve haddi aarak, içlerinden ona inanmaktayd-

lar.'
296 Baka bir ayette ‘Yüz çevirdi

’297
denilir. Kastedilen hakikati ve

onu getireni yalanlamann ardndan yüz çevirmedir. Böyle biri hakikat-

ten yüz çevirmi, ‘sonra da çaln sata sata ailesine dönmütür .’
298 Bu hal,

kibirli ve düüncesi megul akn birinin halidir. Onu duyduu söz

tembelletirmitir, çünkü iin zahirinden onun hakikat olduunu bilir.

Çünkü Allah mucizeyi -insanda yaratt özellikle- onu kabul gücüne

sahip kimseye getirir.

Bu nedenle her nebinin delilleri birbirinden farkl olduu kadar

her grup hakkmdaki deliller de birbirinden farkl olmutur. Peygamber

insanlara kabul edemeyecekleri bir ayet ve mucize getirmi olsayd, yüz

çevirdiklerinde Allah’n onlar nasl cezalandracaklar hakknda kendi-

lerini cahil brakm olurdu. Allah Alim, Hakim ve Adildir. Kim ba-
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kasnn hakkndan (geri kalarak) kendi hakkna dönerse, hiç kukusuz,

kendisine kar insafla davranm, herhangi bir hak sahibinin onun

üzerinde talebi ortaya çkmam olur. Böyle biri iki eliyle hayrlar top-

lam, Allah da onu bütün hayrlara ulatrm saylr: ‘Kime hikmet

verilirse, pek çok hayr verilmi demektir.
5 Hakim her eyi kendi mer-

tebesine yerletiren ve her hak sahibine hakkm veren demektir. Böyle

bir insan yetkin delil ve susturucu kelimenin sahibidir. Onun müahe-

desi kesilmez, ilahi yardm kulluunu yaparken ondan geride kalmaz.

Çünkü biz onu ‘efendinin kulu ve kölesi
5
saydk, yoksa efendinin mül-

kü aymadk. Çünkü mülkiyet bazen köleliini bilende bulunabilirken

(akll mallar) bazen onu bilmeyende olabilir (eya). Kulun/kölenin ha-

li, efendisinin sözünü dinlemek ve ona itaattir. Kölenin dndakiler ise

efendinin diledii ekilde tasarrufta bulunduu ve bu tasarrufu kendi-

sini iinden al koyacak bir övgüye konu olmad mülktür. Akll mülk

ise öyle deildir ki kastedilen köledir. Kendisini yönlendirirken bir mal

gibi davranan kimseyi Allah över. Çünkü Allah akll insann yaratl-

na doru sözünü reddetme ve (kendindeki tasarrufu) engelleme özelli-

i vermi, ona itaat etme ve günah ileme imkân tanmtr. Hakkn
tasarrufu karsnda bir mal gibi teslimiyetle kalan ise, kullanld yer-

de kalmtr ve bundan dolay Allah onu övmütür. Nitekim Allah me-

leklerini de överek ‘Kendilerine emrettii ite Allah’a asi olmaz ve emredi-

leni' yaparlaf
2,9

buyurur. Meleklerin güç ve yaratllarnda Allah'n

emrini reddetme imkân olup kabul etmeleri gereken eyi reddedebilse-

lerdi, emre kar gelmemek ve emrettii ileri yapmalaryla onlar öv-

mezdi, çünkü mecbur olan övülmez. Namaz klana baknz! O Rabbi-

nin huzurunda dururken, zelil bir ekilde ellerini balar ve el balamak

iki elin salnmasndan daha iyi bir davrantr. Hadis de böyle belirt-

mitir.

öyle ki: Allah namaz kuluyla arasnda ikiye bölmütür. Namazn
bir parças Allah’a aittir, bu ksm Fatiha suresinin ilk ksmndan ‘din

gününün sahibi (yevmi’d-din)
5

ayetine kadarki ksmdr. Bu ksm, ku-

lun sa eli konumundadr, çünkü kuvvet, bütünüyle Allah’a aittir. Biz

sa, yani kuvveti Allah’a verdik. Dier ksm ‘ihdina (bizi ulatr)’

ksmndan surenin sonuna kadarki ksmdr ve kula aittir. Bu parça sol

eldir, çünkü o zayf taraftr ve kulun mertebesi odur. Çünkü kul bata

zayflktan yaratlm, iin sonunda da (yallk) zayfla döndürülmü-
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rür. Onun bir parças ise Allah ile kulu arasndadr. Böylece o parça Al-

lah ile kulu birletirir. Bu ksm ‘Ancak sana ibadet eder ve senden yar-

dm dileriz’ ayetidir. Bu birleme nedeniyle kul namazda Hakkn
önünde durduunda ellerini balar. Böylece kulun namaz ellerini ba-

lamasyla tamamlanr. Elleri balamak sa eli sol el üzerine koymakla

gerçekleir. Daha önce söylediimiz gibi sa el Allah’a aittir ve sola

kar üstündür. Sa elin avuç içi sol elin srtnn üzerine getirilir ve

parmaklarla dier el kuatlr ki böylece Allah’n kuluna namaz için y-

kamay emrettii el tam olarak içermi olur.

Bu hikmetin görenler için ne kadar açk olduuna baknz! Hz.

Peygamber namaz klann gözlerini namaz esnasnda göe kaldrmas-

n yasaklamtr, çünkü Allah onun kblesindedir ve ayakta dururken

ufkun karsnda bulunur. Baka bir ifadeyle Allah kendisine yönelen

kulun kblesidir. Hz. Peygamber secde yerine bakan kulu ise övmü-
tür, çünkü bu sayede Allah kulun dikkatini kendini ve kulluunu bil-

meye çekmitir. Allah namazdaki yaknl secde hali saymtr ve insan

namazda sadece secdedeyken eytandan korunmutur. Secde edince,

eytan onu brakr ve alamaya balar, öyle der: ‘Ademoluna secde

emredildi, o secde etti, ona cennet var! Bana secde emredildi, diren-

dim, benim için cehennem var!’

SEKZNC VASIL

Cömertlik Hâzinelerinden: Kul Gerçekte de

Yaratann Mertebesinden Sonra Gelir

Cömertlik hâzinelerinden birisi de bitirdiimiz vaslla ilgilidir. Bu

konu kulun gerçekte de Yaratann mertebesinden sonra gelmesidir.

Kulun bu gerçei görmesinin önüne Allah’n onda yaratt gaflet,

unutma ve yanlma perde olur ve efendilikte ayann bulunduunu

zannederken gerçek bnun tersine ahittir. nsan haliyle bu durumdan

kesin olarak emindir. Gerçekte bulunduu durumda ise müahede sa-

hibidir ve onun bu konuda mutluluu yoktur, aksine bedbahttr. Mah-

rumiyetin zirvesi budur. Kul böyle yaamay sürdürür. En sonunda
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perde kalkar, göz keskinleir, gerçee olduu hal üzere iman eder, fa-

kat iman fayda vermez. man haber varken olabilir, görmeyle anlamm

yitirir. Mümin gabya iman edendir ve gayb burada Allah katndan ge-

len haber demektir. Çünkü mümkün varlk ve yokluu kabul edebile-

cei gibi ‘haber
5 olmak bakmndan haber doruluk ve yanlla konu

olabilir.

Bilmelisin ki, kulun maruz kald durum, üzerinde zorunlu olan

ve eriatn farz kld haklardan gafletinden kaynaklanr. Kim farzlar

gözünün önünde tutup yapmak için gücünü harcar, sonra Allah katn-

da mazeret saylan engeller nedeniyle yerine getiremezse, hiç kukusuz,

iine hakkn vermi, Allah’a görevini teslim etmi demektir. Artk

onun üzerinde sorumluluk veya günah olmad gibi Hak da -o engel

söz konusu olunca- kulu yükümlü tutmaz.

Engeller iki ksma ayrlr: Bir ksm huzur halinin (gafletin zdd)

birlikte olurken bir ksm huzurun olmayyla gerçekleir. Huzurun

olmay gaflet demektir. Huzur halinde ortaya çkan engeller iki ksma

ayrlr: Bir ksm vacibe baka döner: Acaba o vacip kendisine vacip

midir, deil midir? Kii Allah’n kendisini yükümlü tuttuu üzere bü-

tün gayretini o vacibin delilini aramaya verir, fakat onu bulamaz. Böy-

le biri içtihat ehli müçtehittir ve ona delili ne verirse ona göre hareket

etmelidir. Bununla birlikte söz konusu hüküm Allah katnda gerçekte

vacip olabilir, fakat müçtehit hükmü tespitte hata etmitir. Yanlan bir

müçtehit, âri’nin hükmüyle, Allah katnda sevap kazanr ve Allah onu

kendi içtihadyla yükümlü tutar: O Allah’n kendisini yükümlü tutuu

‘delil arama’ iini yerine getirmi, fakat delili bulamamtr. Müçtehit

delilini bilmedii bir hükümde bakasn taklit edemez. Fakat bir delile

ulaamad takdirde, onun içtihadnn neticesi, o mesele hakknda va-

cip hükmü vermi içtihat ehline sormak ve onlarn delilini örenmek-

tir: ‘Bu meselede farz hükmüne ulamanz salayan delil nedir?’ Bu
soruyu sormakla birlikte verdikleri hükümde onlar taklit etmez. Müç-

tehitierin söyledikleri delil kendi içtihadnda dikkate alp eletirdii de-

lil ise o görüe uymas veya ayn hükmü vermesi gerekmez, çünkü o

delili ardma atmt. Onlarn söyledii delil kendi aratrmasyla ula-

mam olduu delil ise soru sorduu müçtehidin delilini incelemesi ge-

rekir: Onun delili soru soran müçtehidin ölçülerine uygun mudur, de-
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il midir? Bu aratrmayla delilin kendisini delil kabul eden müçtehitte

olduu gibi delil olduu sonucuna ulatrrsa, ona göre amel etmesi

gerekir. Fakat öteki müçtehidin dikkate almad bir yönden delili ten-

kit ederse, onu benimsemesi gerekmeyecei gibi o delilden hareket

ederek öteki müçtehidin verdii hükümde kendisini taklit etmesi ge-

rekmez. te bu (gaflet hali olmadan ortaya çkan) bir engeldir. Dier

tür, o iin yapmak veya yapmamak hususunda vacip olduunu bilme-

sidir. Ardndan bu ile kendi arasna -i ve emir yaplmamas gereken i

ise- zorunluluk veya -yaplmas emredilen bir emir ise- güçsüzlük enge-

li ortaya çkar ki bu balamda baka bir engel yoktur. Farkndayken

ortaya çkan engelin bir türü de budur.

Engellerin dier türü ise gaflettir. O da iki ksma ayrlr: Birincisi

bir türden ve bir tür hakknda gaflettir. Bir türden gaflet, o ii bütü-

nüyle terk etmektir. Böyle biri Allah katnda o i nedeniyle cezaland-

rlmaz. Allah, kullarn -rahmetin gereiyle- hatadan dolay sorumlu

tutmaz. Bu, daha önce zikrettiimiz müçtehidin halidir. Allah unut-

madan dolay da insanlar yükümlü tutmaz. Bu ise ‘gaflet’ demektir.

Ayn zamanda yapmad veya dile getirmedii sürece iç konumala-

rndan dolay Allah insanlar yükümlü tutmaz. Çünkü kelam ve söz bir

ameldir, telaffuzu nedeniyle kii ondan sorumludur. Bir sözü söyleyen,

sadece telaffuz fiili olsa bile -söz gelii gybet ve laf tamak gibi- o kii

bu telaffuzun kendisini sevk ettii duruma göre cezalandrlr. O sözü

telaffuz eder, ilave olarak da ameli olur ve onu yapmazsa sadece telaf-

fuz ettii eyin sorumluluu üzerindedir. Böyle biri dÜ nedeniyle Al-

lah katnda sorumludur.

Bir eye niyetlenmek iç konumann parças deildir, çünkü niyet-

lenmenin eriata göre baka bir hükmü vardr ve o hüküm iç konuma-

snn hükmünden farkldr, çünkü onun baz özel yerleri vardr. Bu

balamda Mekke’deki Harcm’de ‘hakszlk sözü söyleyene iddetli azap

tattrrz
’300

denilir. Burada insann niyetlendii ve söyledii zulmün

ondan meydana gelip gelmemesi birdir. Mescid-i Haram’n dnda ni-

yetlenmek nedeniyle kii cezalandrlmayaca gibi niyedendiini yap-

mazsa bir iyilik yazlr. Bu durum, bilhassa Allah nedeniyle günah terk

ermesi durumundadr. Allah’tan dolay kötülüü terk etmezse, kendi-

sine sevap veya günah yazlmaz. te iç konumasyla bir eye niyet-
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1

lenmek anlamndaki irade arasndaki fark budur. Bu ve benzeri durum-

lar, Allah’n kullarna dönük rahmetidir.

‘Bir ey hakkmdaki gaflete’ gelirsek, insan onunla yükümlü olsayd

güç bir yükümlülük olurdu. Fakat Allah kullarn bir eyden gafil ol-

makla cezalandrmad gibi bir eyde gafil olmakla da cezalandrmaz.

Çünkü kul bir eyde gafil olduunda, balad veya yapt amelin

parçalarndan birisinden gafil olmutur (mesela sehv secdesi gerektire-

cek ekilde namazn ksmnda yanlmak). Böyle biri bir eyden gafil ka-

lan kimsedir. Allah bir eyden gafil olan için baz amellerde hükümler

belirlemitir. Misal olarak namaznda unutan verebiliriz. âri onun

için unutmu olduu ksm telafi edip vesvesesiyle unutmasna ve yap-

t iten gafil kalmasna yol açan eytann burnunu sürtmek üzere ‘se-

hiv secdesi’ belirlemitir. Kii gafil kalp gaflet ona baka bir gaflet hali

getirmise, Allah bu nedenle onu cezalandrr. Çünkü böyle bir kul Al-

lah'n yapmasn veya brakmasn zorunlu kld bir ie engel tekil

edecek ekilde kasda davranmtr.

nsan kulluundan gafil kalp bir kul olduunu unutur ve kendisi

gibi baka bir kuldan üstün olduunu zannedebilir. Bilhassa öteki kul

onun kölesi ise veya gafil insan hükümdar ve vali gibi yönetici oldu-

unda bu durum daha yaygndr. Böyle biri dier insanlara kar ken-

dinde bir meziyet görür ve meziyeti yerletirilmi olduu mertebeye

ait saymaz. Baka bir ifadeyle yönetici olan meziyetin (kendinden de-

il) hükümdarlk mertebesinden veya -üahi tahsis nedeniyle- kendisin-

de bulunan nitelikten kaynaklandn unutur. kinci ksma misal ola-

rak bilgi ve iyi ahlak gibi huylar verebiliriz. Bu insan kendisiyle mer-

tebeyi ayrt edemedii gibi nitelik ile sahibini de ayrt edememitir,

çünkü bilgisiz, gafil ve erdemsiz biridir. Bu nedenle hemcinslerinin du-

rumu hakknda öyle konuur: ‘Sen de benim gibisin’, ‘falan benim gi-

bidir’ veya ‘bana denktir’ veya ‘falan kim oluyor, deeri nedir ki, benim

gibi kul deil mi?’ veya ‘falan benim yönettiklerimden biri deil mi?’

Böylece kendisini tenzih ettii knanm özelliklerle öteki insan niteler.

Hâlbuki kulluundan gafil kalmayan insan öyle deildir. O fazileti -

kendisine deil- mertebe ve sfata tahsis eder, çünkü (bilir ki) ona hak

ettii için deil ilahi ihsanla ulamtr. Allah, nimeti inkâr ederse bed-
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bahd veya ükrederse mutluluuna yol açsn diye kendisine bunu ih-

san etmitir.

Bu nitelik sahibinde bilgisizlik etkili olmasayd, bütün bunlarla ni-

telenmezdi. Bilgili olduu halde gafil ise, öyle biri akndr. Zalimli-

in üst derecesi budur. Hatta bu halde o kii yalan yere yemin eden in-

san gibidir. Gafil ise bo yere yemin edene benzer. nsann kendi haki-

katinin farknda olup bakasnn mahrum kald eyi kendisinden çe-

kip alnabileceini de aklnda tutmas gerekir. Bunu bilirse Allah’n

onun üzerindeki nimetine ükreder, bakasmn da kendisine ihsan edi-

lenlere ulamas için Allah’a dua eder, ona kar efkat duyar. Nankör

olsa bile, o insan -ayn nefisten olmalar bakmndan- yine onun karde-

idir. Mümin ise din ve muduluk yoluyla özel kardeidir. Öyleyse her

durumda Allahn yaratklarna kar efkat göstermek ve merhamet et-

mek zorunludur. Hz. Peygamber öyle der: ‘Zalim olsun veya mazlum

olsun, kardeine yardm ermelisin.’ Mazluma yardm herkes tarafndan

bilinir. Zalime yardm ise gizli-nebevi bir rahmete iaret eder, çünkü

bu ifade, zulmün nefislerin bir iar olmadn bildirir. Nefisler asl

itibaryla temizdir. Onlarn temizliklerindeki eksiklik yaratllarnda

bulunan kabiliyet nedeniyle geçici ve anzî durumdan kaynaklanr. Ne-

fislerin yaratltan gelen özellikleri baskn gelmek ve kendini göster-

mektir. blis vesvesesiyle buradan nefislere girmitir. Hiç kukusuz

‘Zalimlik nefislerin bir özelliidir’ diyen insan cahildir. Bu insan öyle

ekler: ‘ffedi ve zalim olmayan birini bulursan, bir nedenle zalim de-

ildir.’ Böyle biri insafl deildir ve doruyu söylememitir. Zulüm ye-

rine ‘baskn gelmek (kahr) nefislerin özelliidir’ deseydi, doru olabi-

lirdi. Bu balamda bir insandan bakas hakknda ortaya çkan zulüm -

kendisinden meydana gelmez- ona dardan aktarlan (vesveseden)

kaynaklanr ki aktaran eytandr. nsan zulme kar kendini savunma

özelliindedir, çünkü zulüm nefislerin bir iar deildir. Nefsin özelli-

i, menfaat elde etmek ve zarar kendinden uzaklatrmaktr. Nefis za-

rarlar kendinden uzaklatrmada bütün hayvanlarla ortakken menfaat-

leri kazanmak insan nefsine özgüdür. Bir hayvan bir menfaat elde

ederse, bu durum -baka bir nedenle deil- bir zarar uzaklatrma

amac tar. Hayvan veya insan hakknda baka bir hayvandan ortaya

çkan her zarar, hayvann bir zarar kendisinden uzaklatrma amacyla

yaplmtr.
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nsan nefsi böyledir ve bununla birlikte herhangi biri hakknda bir

zulüm gerçekleir ve ‘zalim
5

diye isimlendirilir. Zalime yardm etmek,

(zulmün sebebi) blise kar ona yardmc olmak demektir. blis onun

içine zulüm yapmasn salayacak ekilde sözle vesvese verendir. O sö-

zü nefisler beenir, blis’e boyun eerler. te eytann verdii vesvese-

yi reddetmesi için insana yardm edilir. Zalime yardm budur. Bu ne-

denle zalime yardmla ilgili rivayette ‘elini tutmak’ zikredilmitir ki kas-

tedilen belirttiimiz durumdur. Ve yine bu nedenle kardeliin gerekli

kld ‘yardm’ sözü zikredilmitir, çünkü yardmn bir eye kar ol-

mas gerekir ki, ancak söylediimiz vardr. Çünkü gönlüne vesvese ve-

rilen düman, Rabbi üzerinde yeminle öyle der:
‘Onlarn hepsini sapt-

racam, halis kullarn hariç.’
301

Onlar Allah’m kendilerine aktarlan ve

ilka edilen vesveseden uzaklatrdklardr ve onlarda koruma ve ma-

sumiyet nuru bulunur. .Bu nedenle Allah,
‘
Kullarm üzerinde senin otori-

ten yoktur
5302

der. Kastedilen kuvvet, kahr ve susturucu delil anlamn-

daki hüccettir. Allah onlarn korunma ve kendilerine nasip ettii takva

sayesinde öretim ilerini üsdenmitir. Onlar Allah’ siper edindikle-

rinde (takvann birinci yönü), lanedenmi blis onlara girebilecek bir

gedik bulamaz, çünkü dinden ve bilgiden çkartmak üzer bir insana

girmek amacyla her teebbüsünde Allah’n vechinin o kiiyi korudu-

unu görür. Artk eytan vesveseyle takva sahibine ulama imkân bu-

lamaz. Bunun üzerine kendisi gibi bir insann suretine girerek

bedenlenir. Takva sahibi onun insan olduunu zannedince, blis kula-

ndan ona iva ulatrr ve mesela kendisini snrlad teville ona tesir

eder. Bu balamda tevilin en az, günah kendisine mubah göstermek-

tir ve dolaysyla bu teville onu ilemesi kendisine zarar vermeyecektir.

Çünkü eytan, insann -düman vesvesesi olmakszn- kendiliinden

Allah’a kar günah ilemeyeceini bilir. Düman kötü amelini süsler

ve kii onu güzel bulur. Zikrettiimiz üzere blis, üzerinde otorite ku-

ramad alime kendisinden gerçeklemesini istedii bir fiili tevil etti-

rince, yapt tevil nedeniyle kii içtihat ehli olur; hata ederse, bir seva-

b vardr, isabet ederse iki sevab vardr. Müçtehit her durumda sevap

kazanr. Bu-durumda blis maksadna ulamam olur.
A

Adem unuttuu gibi kii itaati unutursa, masiyet ve itaati belirle-

yip onlarn hükmünü açklam olan Allah, unutan ve hata edenden

hükmü kaldrmtr. Nitekim müçtehit hakknda da bu hükmü kaldr-
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mtr. Öyleyse insan her durumda meru bir ite hareket eder ve Al-

lah’n vechi zahirde ve batnda insan ihata etmitir. eytan -zahirde ve

batnda- insana her nereden yönelirse, Allah’n vechi oradadr ve onu

himaye eder, eytan onun üzerinde otorite sahibi olamaz. Bu durum

Hz. Peygamberin eytan hakknda söyledii ‘Allah ona kar bana yar-

dm etti, ondan salimim (fe-cslemu)’ hadisinde belirtilir. Burada -bir

rivayete bal olarak- anlamn ‘ondan salimim’ eklinde olmas gerekir.

eytann onun üzerinde otoritesi, yani kesin delili yoktur. Burada delil

endir. eytan zahirine veya batnna vesvese aktarr ve ilka ederse, e-

riat o düman getirdii eyle ilgili olarak cezalandrmann kalkmas

zikredilmitir. Öyleyse eytann bu kii üzerinde bir otoritesi yoktur,

çünkü erî delil kendisine aittir. ‘Kesin delil Allah’a aittir

d

™3 Hz. Pey-

gamber Allah bana ona kar yardm etti demitir. Bunun anlam, kesin

delille Allah’n peygambere yardmdr ve artk ona deer vermez. Bu

nedenle Allah kullarna ‘Ancak senden yardm dileriz
’304

demeyi emret-

mitir. Yani senin vastanla yardm isteriz. Sadece bilgi vardr ve bilgi

Allah’n kuluna verdii yardmc haberdir. Âdem’in unutmu olduu

ey, Allah’n kendisine söyledii
‘

iblis sana ve eine dümandr’3ÜS
ayetiy-

di. Âdem Allah’n kendisine bildirdii eytann dümanln unutmu,

tavsiyesini kabul etmitir. blis ise Âdem’in Allah yönünden korundu-

unu anlam, ona yasaklad eyin meyvesi deil aaca yaklamak ol-

duunu görmütür. Bu nedenle yaklamak tarznda deil, yemek yeme

suretinde kendisine gelmitir; çünkü Rabbi aaca yaklamay yasakla-

d için Âdem’in ona yaklamayacan biliyordu. Bu nedenle aacn

meyvesini getirmi, Âdem ile ei Havva meyveyi yemi, blis’in sözünü

dorulamlard. Hâlbuki ‘Size ebedilik aacn ve tükenmeyen mülkü gös-

tereyim mi?306 derken yalancdr. Ayn ekilde meyveden yemek, ona

cennette ebedi kalmay ve tükenmez mülkü kazandracakt. Hâlbuki

onun ne zaman olacan söylememi, bu durumu kendisinden yiyen-

ler için aacn özellii saymtr. Bu meyveden yemek ona Allah’n

kendisini seçmesini kazandrm, -meleklerine söyledii ekilde- sözünü

dorulamak üzere onu yeryüzünde halife olmas için indirmitir. Allah

‘Ben yeryüzünde halife yaratacam .’
307

buyurur. Allah Havva’y da ço-

almak üzere indirmitir. blis’ ise saptrmak üzere indirmitir. Böyle-

likle Allah’n rahmeti bütün insanlar kuattnda Âdemogullarn sap-

trmasna yol açan her ey döner dolanr kendine ular. Bu nedenle Al-



Yirmi Altnc Sifir 215

lah insandan meydana gelen bütün muhalefeti, dümann ona verdii

vesveseye balamtr. Allah öyle der:
‘eytan size yoksulluk vaat eder,

size taknlk vaat eder.
,m

Yani onu izhar etmenizi emreder. Kastedilen

günahn meydana gelmesidir; çünkü blis bilir ki, Allah içindeki ko-

numayla insan yükümlü tutmayacaktr. Bunun yan sra Allah insann

organlaryla ileyerek ortaya çkartmad sürece kötülüe niyetlenmesi

nedeniyle insan yükümlü tutmaz. te ‘ortaya çkartma’ taknlktr.

Buna karlk Allah ‘Allah size mafiret’ eder buyurur. Yani eytann

emriyle meydana gelen taknla karlk mafiret vaat eder. ‘Ve ihsan

vaat eder.’ hsan ise onun sizi kendisiyle korkuttuu fakirlie karlk-

tr.

blis’n kulana çarpan en iddetli ayet, budur, çünkü bu ayede

ivann fayda vermeyeceini anlar. Bu nedenle de bilhassa insan irke

düürmek hususunda hrsl davranr, çünkü Allah’n öyle buyurduu-

nu bilir:
‘

Allah kendisine irk koulmasn balamaz.’309 irke verilen ce-

zann süresinin bitmeyeceini zannetmitir, hâlbuki Allah böyle de-

memitir. Ayetten çkan anlama göre, mürikin cezalandrlmas kaç-

nlmazdr. Allah her kimi cehenneme yerletirirse, o kii cehennemden

çkmaz ve orada kalanlar ebedi kalr. Fakat Allah ayette bedbahüara

yönelik azabn sona erip ermeyeceine deinmemitir. Korku o yerin

kendisini imar edenlerin ikamet yeri olmasyla ilgilidir. Öyleyse Al-

lah’n mürikin irki nedeniyle cezalandrlmas hakkndaki ifadesi açk-

tr. Bu cezalandrma dünya veya ahirette hakknda ortaya çkan kimse

adna haddin uygulanmas mesabesindedir. Baka bir ifadeyle cezalan-

drma, Hakkn sebepleri balanmad takdirde, kuluna irk komas
nedeniyle uygulanan ilahi hadlerden ibarettir. blis mürikin cezaland-

rlma süresinin irki nedeniyle sona ereceini anlamam, bu nedenle

de her eyi kapsam ilahi rahmete tamahla mutlakl nedeniyle o ih-

sana tamah etmitir. blis gerçekte kendinin birleyen olduunu bilir.

Allah, ‘blis kâfirlerden oldu
’310

demitir. Çünkü o kullardan onlar mut-

lulua ulatracak yollan gizlemektedir. Hâlbuki eriat her insan için o

yollar -bu konudaki takdire göre- belirlemitir. Allah öyle der: ‘Di-

rendi ve kibirlendi, kâfirlerden oldu.’
311 Hâlbuki mürik demedi, çünkü

blis âlemlerin rabbi Allah’tan korkar ve O’nun birliini bilir. blis bir-

leyenierin tevhitlerinin -ister imandan ister iman olmakszn nazari dü-

ünceden meydana gelsin- sonunda nereye varacan bilir,
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Hz. sa ile blis arasndaki konumada bu husus vardr. Kendisine

itaat ettirmekten aciz kalan blis Hz. sa’ya öyle der:
cEy sa! Allah’tan

baka ilah yoktur’ de.’ Böyle dedirterek blis onu kendine itaat ettir-

mek istiyordu. Bunun üzerine Hz. sa öyle der: ‘Ben ‘Allah’tan baka

ilah yoktur’ diyorum da sen söylediin için deil!’

blis cehennemin tevhit ehlinin kendisinde ebedi olarak kalmasna

kabul etmeyeceini biliyordu. Allah -tevhidi hangi tarzda olursa olsun-

muvahhitleri, yani birleyenleri cehennemde brakmaz. Bu nedenle blis

kendisi hakknda da bu kadere bel balam, böylccc bir yönden bilir-

ken bir açdan bilememitir, Bir eyi bütün yönlerinden ise her eyi

bilgisiyle ihata eden Allah bilebilir; bilinen sonlu veya sonsuz sabit ve-

ya deiken olabilir.

Hak bana dedi ki srrmda

Yaratklar ileri ne kadar az biliyor

Bir kiiden baka kimse hakikati bilmiyor

Haber veren, alim ve bildiren

Hidayet için hazr ve kabiliyetli

Yaratklarn ii hakknda basiretli

Hakk zevk yoluyla bilmi

Sezgi veya uur deil o bilgi

Unutmaz veya gizlilik ve zuhur yok

DOKUZUNCU VASIL

Bozulmayan ttifak

Allah öyle der: ‘Topuk topua yapt.’ Bu, ayrlmayan birleme-

dir, çünkü Allah ayeti tamamlayarak öyle der: ‘O gün Rabbine kavu-

ur.’ Burada sebat bildiren Rab ismi gelmitir. Bir ey ötekine balan-

m, var yeri ise Rab’dir. Ahiret hayatnda bu birbirine balanmann
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bir süreklilii ve sebat olmaldr. O halde dünya ii ahiret iinin ta

kendisidir. u var ki ahiret yeri dünyann yerine benzemez. Bunun ne-

deni ahirette iki diyarn varlna bal olan ayrma ve saflamann bu-

lunmasdr. Büylece bulunulan yer nedeniyle aynm gerçekleir. Hepsi

ahirettir. Böylece dünya ii ahiret iine balanmtr, yoksa dünyann

kendisi ahirete balanmayaca gibi dünya da ahiretin kendisine ba-

lanmaz. Her yerin ehli ve bir cemaati vardr. I ve emir, herkesin üze-

rinde bulunduu durumdur. Haller bakalasa bile, insanlar ahirette

halleriyle intikal ettikleri gibi dünyada da halleriyle yer deitirirler.

Onlarn cevherleri ise sabittir, çünkü Rab onlar korur ve himaye eder.

O halde intikal ve yer deitirme toplaycdr. Peki neye intikal edecek-

lerdir? Bu husus baka bir yönden bilinen baka bir bilgidir. Ahiret bir

ceza yeri olduu gibi dünya da hayr ve erlere kar bir ceza yeridir.

Bu nedenle ahirette ortaya çkan mutluluk ve bedbahtlk ortaya çkar.

Bedbahdk ilahi gazaba ait iken mutluluk ilahi rzaya aittir. Rza bir

sona varmakszn rahmetin yaylmasdr. Gazap ise peygamberin verdi-

i haberle sona erer ve hükmü biter. Buna mukabil rzann hükmü

bitmez. Bu kitapta daha önce insann ‘ftrat
5
üzeninde doruluunu

zikrettik. Ftrat Rabbin var olduunu ve Rabbimiz olduunu bilme-

mizdir. Biz ise O’nun kullaryz. nsan cann teslim ederken perde

kalkm olduu halde teslim eder ve dolaysyla ‘mümin’ olarak ölür,

mümin olarak diriltilir. u var ki Allah öyle der; ‘Onlar azabmz gö-

rünce, imanlar kendilerine fayda vermez ’în Onlar sadece ac onlardan

uzaklasn diye iman etmiler, fakat onlardan uzaklamam, Allah bu

umutsuzluk nedeniyle onlar cezalandrm fakat ahirette böyle bir

imann kendilerine fayda vermeyeceini zikretmemitir.
‘
iman etmi bir

köye imanlar fayda vermedi , Yunus’un kavmi müstesna*
1*

ayeti bu du-

rumu destekler. Ayet öyle devam eder: ‘Onlar azab gördüklerinde

dünya hayatnda kendilerinden hüsran kaldrdk.’ te bu, ‘onlara

imanlar fayda vermedi’ ayetiyle ilgili yorumumuzu destekler. Kastetti-

imiz dünya hayatnda azabn onlardan uzaklatrlmasdr. Nitekim

Yunus’un kavmine imanlar fayda vermitir. Bununla birlikte Allah

ahirete deinmemitir. Her halükarda Allah cezalarn diledii ekilde

ve diledii zaman kullarm tatbik eder. Böylece insanlarn iki diyarda

hallerindeki intikalleri sabit olur: nimetten nimete, azaptan azaba,

azaptan nimete ve burada bizce bilinen bir süre yoktur. Çünkü Allah
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bize bu konuda bir bilgi vermemitir, sadece u ayet bize bir iyimserlik

verebilir:
‘Miktar elli bin sene olan bir günde...’

3 '4
.
Bu miktar cezalarn

uygulanma müddetidir. Yine de en iyisini Allah bilir!

Benim de bu konuda keif yoluyla elde edilmi bir bilgim yoktur.

Allah bir kuluna keif yoluyla bedbahtlar hakknda müddetin sona ere-

ceini bildirirse -ki ona merhamet etsin- kitabmn bu bölümüne onu

eklesin. Ben de tafsili olmakszn genel anlamyla onu örenmitim.

Allah
cO gün dönü Rabbinedir

’31î
der. Rab slah eden demektir. Allah

kyamette insanlarn arasn bulur ve düzeltir. Nitekim Peygamberden

gelen bir hadiste böyle denilir: ‘Daval iki adamdan birisinin ötekinden

alaca vardr. Allah’m huzurunda dururlar ve alacakl öyle der: ‘Be-

nim hakkm undan al.’ Allah ona öyle der: ‘Ban kaldr.’ Ban
kaldrnca pek çok hayr ve iyilik görür ve öyle der: ‘Rabbim! Bunlar

kimindir?’ Allah öyle der: ‘Bedelini verenin.’ Mazlum öyle der: ‘Bu-

nun bedelini ödemeye kim güç yetirebilir ki?’ Allah öyle der: ‘Sen

kardeini affedersen o bedeli ödemi olursun.’ Mazlum ‘onu bala-

dm’ der ve kardeinin elinden tutarak birlikte cennete girerler. Hz.

Peygamber bunu söyledikten sonra u ayeti okumu: ‘

Allah’tan korkun

ve birinizin arasn düzeltin.’
316

Allah kyamet günü kllarnn arasn dü-

zeltir ve slah eder. Çünkü O’nun özellii, mazlumun hakknn düme-

si ve kardeini balamas gibi, kullarm arasnda bar temindir. Kul

böyle yapmken, Allah kullarna hakkn brakmada kulundan daha

çok bu nitelie layktr. Allah bakasna hakszlk yapt için diledi kul-

larn cezalandrr, fakat kendi hakk nedeniyle cezalandrmaz. Bu ba-

lamda irki de bakasna zulüm yapmann gerei olarak cezalandrm-

tr. Allah kendi adma intikam almaz, bakas adna intikam alr. Allah

dilediinin intikamm alr, çünkü Allah’a ortak koulanlar, kendilerine

uyanlardan kyamet günü uzaklar.

Allah besleyen ve terbiye edendir. O kullarn terbiye eder. Mü-

rebbinin özellii, terbiye ettiklerinin ahvalini slahtr. Terbiyenin bir

gerei de elemin kendisiyle gerçekletii eyle terbiyedir. Misal olarak

kendisine edep öretmek üzere çocuunu döven insan verebiliriz.

Dövmek çocuu terbiyenin bir yönü ve ilgili yerde kendisine fayda

salasn diye onun yararna olan bir eydir. Allah’m cezalar ilgili yer-

lerde kullar terbiye amac tar. Allah farknda olmadklar yönden
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mutluluklarn içerdii için bu hadlerle ve cezalarla kullarn terbiye

eder. Nitekim çocuk babasnn kendisini dövmesindeki yararn farkn-

da deildir. Rab ve efendi de öyledir. Efendi kölesine kar onun ken-

disine merhametinden daha efkatlidir, çünkü efendi kölenin maslahat-

larn daha bilir. Bir efendi kölesini yok etmek üzere çalmaz, onun

efendilii kölenin varlna baldr. Efendilik göreli bir niteliktir. Öy-

leyse görelide taraflardan biri ortadan kalkt ölçüde öteki tarafn

hükmü de kalkar. Misal olarak hükümdar verebiliriz. Onun sürekli

halknn ileriyle ilgilenmesi gerekir, aksi halde hükümdarl sözde

hükümdarlktr ve görevinden azledilir. Çünkü mertebe sultan artla-

ryla birlikte kabul edebilir. Halkn brakp elence ve zevkiyle megul

olan hükümdar sradan bir insandr ve saltanattan nasibi yoktur, hakla-

r dümütür. Bunun yan sra dünyada avyla, oyun ve elencesiyle,

keyfiyle ilgilenip halkndan gafil kald ölçüde ahiret hayatnda da hü-

kümdarln sevabn, ücretini, izzetini ve hametini yitirir. Sultan hal-

kndan birinin yardm istediini duyup yardm edene dönmez ve le-

hinde veya aleyhinde olacak ekilde ona karlk verip gereini yerine

getirmezse, bu davranla görevinden azledilmi olduuna ahidik

eder. Artk o hükümdar deildir ve onunla sradan insanlar arasnda

bir fark yoktur. Böyle bir davran Allah’n kendilerini üzerlerine yöne-

tici yapt halkn deerini bilmeyen cahil hükümdarlardan meydana

gelebilir. Çünkü bu davrann vebali kyamette ona döner ve Allah ka-

tnda halknn onun aleyhine delili ortaya çkar. Böylece amelini yük-

lenmi bir halde kalr, mal veya elencesi veya oullar ona fayda ver-

medii gibi hükümdarln gereklerinden alkoyan ilgilendii hiç bir

ey ona fayda vermez.

Rabbin ayn zamanda ‘malik’ olmasna gelirsek, bunun nedeni bu

ismin iddeüi bir ekilde mertebenin hakkna bakmay ve ona hakkn

vermeyi gerektirmesidir. Bu balamda topuklar birbirine kartnda,

van yeri olacak Rab isminin anlam belli olmu, iki i düzenlenmi, iki

intikal sabit olmutur. Varln sabit olduunu bilip onun malikinin,

efendisinin ve slah edeninin kim olduunu bilen ve hükmünün kendi-

sinde sabit olann kim olduunu bilen malikinin Rabbi olduunu bilir.

Kulluunu mertebesini bilen efendisinin efendilik menzilini bilir, on-

dan korkar, umut eder ve efendiyi tasdik eder. Çünkü onun efendi, ye-

terli, sadk ve zengin olduunu bilir. Varlk evinden bir ey ykldn-
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da. Efendi kulun eliyle onu onarr. Kulu ite O’nun arac ve hizmetçi-

sidir. O’nun eliyle yklan yerine getirilir. Efendi ya ifahen veya birinin

tebliiyle o bozulan yeri slahm emreder. Bazen o eyin durumu -

herhangi bir efendiden gelecek emir beklemeksizin- kendiliinde slah

gerektirir. Misal olarak iyi bir adet olarak ortaya konulan ruhbanl

verebiliriz. Onu çkartan insan ruhbanlk nedeniyle sevap kazanr,

efendinin nefsinde olan ey nedeniyle hal suretiyle muvaffak olur. Bu-

nunla birlikte Efendi fetret ehlinin kanunlarnda bu ruhbanl emret-

memi olsa bile eriat dünya ve ahiret maslahatlar için gelmitir.

Ahiret Yaratann haberleriyle örenilirken ahiret haberleri akla göre

mümkün ilerken dünya ve onun maslahatlar malumdur; çünkü onlar

gerçekleir ve görülür. Öyleyse ahiretteki duruma aykr olarak, dünya

maslahatlarn bilmede teorik düüncenin farkl bir imkân vardr.

Dünya maslahatlar ahiret maslahadannn dayal olduu eye dayan-

maz. Bu nedenle herhangi bir grup kendisine göre yaadklar bir yasa-

dan yoksun olmamtr. Çünkü maslahat talebi canllarda zatî bir özel-

likken tefekkür etme ve düünme özelliindeki insanda durum nasl

olabilir?

Kim bu bölümü iyi incelerse garip srlar görür, dünya ve ahirette

kendisine yükseklik kazandracak bilgi elde eder. Ona cem’ ilmi ile

cemdeki fark ilmini ekler. Hallerin ve e’nlerin ilimlerini, iki zaman il-

mini, olua özgü ilmi, Hakk sdran kalplerin ilmini, bu varln be-

kasn salayan eyin ilmini ekler. Bütün varlklar kastediyoruz. Ayrca

akbet ilmi de bu bilgilere eklenir.

Her kul zatî olarak kul olunca

Varlkta efendilii sahih olur

Efendisi gibi hüküm verir, ortaya çkar

Bununla artn alametleri üzerinde

Hal dili bize haber verir ondan ki:

Onun bu konudaki bilgisi müahedeyledir

Zuhur edince yüzler döner ona

Melekler de secdeyle yöneldii gibi
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Hem yücelir hem zelil olur

Murad (irade edilen) ve mürid (irade eden) diye çarlr

ONUNCU VASIL

Zevkler Vasl

Bu vasl, zevklerle ilgilidir ve keyfiyederi bilmek demektir. Keyfi-

yeder erbab arasnda belirli bir terimde uzlatklarnda söylenebilir.

Uzlama olmadnda zevk sahipleri arasnda da söylenmezler. Bu du-

rum yaratlmlarda ‘zevk’ yoluyla bilinen hususlarda geçerlidir. Misal

olarak duyulurlardan tat alnanlar verebiliriz. nsann onlardan ald
hazz veya fikir yoluyla insann elde ettii bilgiden salad hazz ifade

etmesi dediimiz ekilde olabilir. Böyle bir hususta yakn bir ekilde

terimletirme olabilir.

Hakk müahedede meydana gelen zevke gelirsek, böyle bir zevk

terimletirilemez, çünkü o srlarn zevki olduu kadar teorik ve duyusal

zevkin dndadr. Çünkü eya, yani Allah’n dndaki her eyin misil

ve benzerleri vardr. Bu nedenle tadan herkes için anlatm salamak

üzere bir terimletirme yaplabilir ve herkes için -hangi tür idrakten

olursa olsun- bir zevk ve tat olur. Bari Teâlâ’nn ise benzeri yoktur, bu

nerenle O’nu bir terimin zabtetmesi mümkün deildir. Bir ahsn mü-

ahede ettiiyle genel itibaryla ötekinin müahede ettii bir deildir.

Nitekim arifler O’nu böyle bilir. Dolaysyla bir ey hakknda marifeti

olan arif, Rabbinden müahede ettii ekilde bakasna müahedesini

ulatramaz. Çünkü ariflerden her biri benzeri olmayan müahede et-

mitir ve ifade ise ancak benzerlerde olabilir. ki arif müahede ettikleri

surette ortak olsalar bile, her biri diledii ekilde onu terimletirir. Bir

suret buna elverili ise, bütün âlemin de elverili olmas mümkündür.

Dolaysyla ariflerden iki ahs için Hak bir surette tecelli etmez.

Fakat Allah kullarnn bir ksmnn derecelerini yükseltir ve onlar

kendileri adna derecelerin gerçeklemedii kimselere vermez. Onlar

görenler, yani rüyet ehlinin genelidir. Hak onlara misali surederde te-
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celli eder ve bu nedenle ümmet Allah hakknda bir inançta birleir, be-

lirli bir gruptan her birisi Allah hakknda ötekinin inand gibi inanr.

Mutezile, Hanbelî, Eari ve kadim kelamclar Allah hakkndaki bir

inanç birletirir. Onlar mezhep içinde ihtilafn bulunmad bir konuda

görü birliine varrlar. Yine bu nedenle görü birliine vardklar me-

selede terimletirme yapabilmilerdir.

Allah ehli olan ariflere gelirsek, onlar. Hakkn bir ahsa bir surette

iki kere veya iki ahsa ayn ekilde tecelli etmeyeceini bilir ve bu nenle

gerçei zabtetmeleri mümkün olmaz. Çünkü herkese özel bir reçelli

vardr ve insan bu durumu kendinden bilir. Hak insana bir surette re-

çelli edip sonra baka bir surette tecelli ederse, birinden ötekinden ö-
renmedii bir eyi Haktan örenir. Her tecellide durum böyledir. Arif

iin gerçekte kendisi ve bakas hakknda da böyle olduunu bilir. Bu

durumda iki konuan arasnda fayday salayacak bir terim belirlemek

mümkün olmaz. Öyleyse arifler bilir, bildiklerini aktaramazlar. Bu ma-

kam sahipleri -ki bu makam mümkünlerde kendisinden daha yüce ma-

kamn olmad bir makamdr- Allah’tan örendikleri eyi gösterecek

lafz koyma gücüne sahip deillerdir. Bununla birlikte Allah bu imkân

vermi olabilir. Bu durum ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’317

ayetinde be-

lirtilir. Burada Allah benzerlii olumsuzlamtr. Öyleyse Allah’n bir

ahsa tecelli ettii suret öteki surete benzemez.

Geçek bilinemeyecek ve anlatlamayacak kadar yüce

Yüceldi ve onu ihata edecek bir terim yok

Akllar görse bilmezler onu

Fasih diller ifade eder ve anlatr onu

Taklitçi kavimlerden anlayarak

Salahn bulduu bir mekân yok

Onlar bu konuda hemfikir

Bilgisizlikte; kurtulu ihanet etmi kendilerine

Arifler gördüklerini söylemi

Terim getirmemiler de



Yirmi Altnc Sifir 22}

Kurtulu onlara gelmi,

Yok bir benzeri O’nun

Bizim bildiimiz O'nun genilii

Biz snrllmzla O’nun hakknda mutlaklk hükmü verdik. Ger-

çekte i nasldr dersen, snrllk (eya mutlaklkla nitelenmez. Aksine o

genel varlknr (vticûd- âmm). O eyann aynyken eya O’nun ayn

deildir. O hüviyetin ayn olmayan bir ey zuhur edemez. Kimin varl-

böyleyse mutlald veya snrll nasl kabul edebilir ki? Arifler

Hakk böyle tanr. Kim Ö’nu mutlak sayarsa O’nu bilmemi, kim snr-

larsa yine bilmemitir.

Allah; bizim yegâne gördüümüz

Münezzehtir O ve bizi birletiren

Mutlaklk ve snrllk birdir O’nda

Her ikisi de bizim hükmümüz

O’na kendi gözüyle bak, var ise akln

O’nu tahtnda apaçk görürsün

Gören için en açk hakikat bu

O'ndan daha açk ve delilli bir ey görmedim

Bilmelisin ki, Allah ruhlar arasmda sadece emir mertebesinden

halk mertebesine sefer eden melekler için kanatlar yaratmtr. Dolay-

syla onlarn bir sebepleri olmaldr ki, onlar vastasyla ini ve yüksel-

me gerçeklqsin. Çünkü hikmet mevzusu bunu gerektirir. Allah onlara

Hakkn mertebesinden yolculuk yaptklar kimseye veya halkn merte-

besinden yükseldikleri mertebeye göre aradaki mertebeler ölçüünce

kanadar belirlemitir. Onlar yaratl ve emir arasnda gider gelir ve

öyle derler: ‘Rabbimizin emriyle ineriz’*
1 * Bunu bilmelisin.

Sefirler kalplere indiinde, onlarn temiz olduklarn ve hayr ka-

bul ettiklerini görürlerse, getirdikleri ilimden -kalbin istidadnn sd-
raca ölçüde- ona verirler. Kirli ve hayrdan yoksun kalpleri ise o hal-

de kalmaktan men ederler ve âri’nin belirledii ekilde temizlenmele-

rini emrederler. Konu Allah’ bilmekle ilgili olursa, fikir gücünün talep
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ettii ve peygamberin Allah’tan bildirdii haberden ortaya çkan bil-

giyle temizlenmesi gerekir. Konu varlklarla ilgiliyse hükümleri ve

inançlan bilmekle temizlenir. te kalpleri bulduklarnda onlar bu bil-

giyle temizlenmeyi zorlarlar. Kalpleri bulamadklar da olabilir. Mesela

‘O'tun benzeri bir ey yoktur*™ ayetini (düstur) edinen ariflerin kalple-

rini verebiliriz. Bu durumda melekler nereye gideceklerini bilemezler.

Onlar sahip olduklar hallerini özel yönden alanlardr. Bu nedenle bi-

linmezler. Melekler de getirdikleri eyi onlara brakrlar. te Hzr bil-

gisini böyle bir özel yönden almtr. Bunlar, tepki gösterilen kimseler

iken kendileri eriatn hükmünün dnda hiç kimseye tepki göstermez-

ler. Böyle bir durumda ise tepki gösteren eriatn dilidir, onlar deil-

dir! Böyle bir durumdaki arif Allah’n hamdini tespih eden gibidir.

Gerçekte bulunduu halde kendisini bildii ekilde öven Allah’tr. n-

san haddi olmayan bir ie girer ve hakknda ilahi hitabn bulunmad
bir övgü çkartr ve onunla Allah’ överse, O’nun hamdiyle Allah’ öv-

mü saylmaz. Aksine o kendi anlayndan çkartt bir eyle övmü
demektir. Böyle bir övgü ise olmas gereken dereceden eksiktir. Öyley-

se Ailah’m kendinden bildirdii hamdi söylemelisin ve iyi bile olsa sa-

yy artrmamaksn ! Sana öyle bir mesele açkladm ki, onun gereini

yaparsan Hak ehlinden olursun.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.

CÖMERTLK HAZÎNELERNDEN
ON BRNC VASIL

Ate ki Ksma Ayrlr: Allah’a izafe edilen ate

ve O’na izafe edilmeyen ate

Ate iki tane: Allah’n atei ve alev

Diyar iki tane: kurtulu ve ceza diyar

Hepsi yaratan yönünden bir sebep

Sen olutan çekin, sebepten deil
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Bara kanat çrp, savaa deil!
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Allah sana öretsin, bilmelisin ki, Hakkn (bir eye tamlama yap-

madan) mutlak ve kaytsz olarak zikrettii bir ate vardr. Misal olarak

‘ate
’320

ayetindeki ifadeyi verebiliriz. Burada ate kelimesi belirlidir.

Baz yerlerde ise tamlamal gelmitir. Bunlardan birisi
‘

Allah'n tututu-

rulmu atei
’321

ayetinde olduu üzere kendisine izafe edilen atetir. Di-

eri Allah’n bakasna izafe ettii atetir. Misal olarak ‘Onlar için ce-

hennem atei vardr’322
ayetini verebiliriz. Allah bu atei baz özelliklerle

nitelemi, onun tututurucu ve kuatc vb. özelliklerini zikretmitir.

Allah atein zahirde bir hükmü olduunu belirtmi, onu bir mekân

yapmtr. Misal olarak ‘Onun için cehennem atei vardr, orada kalc-

dr7323
ayetini verebiliriz. Burada mekân zikredilmitir. Atein batnda

da bir hükmü vardr. Bu, kulun zahirinin atein zarf olmasdr ve ‘Al-

lah’n tututurulmu atei, kalplere ular’324
ayetinde geçer. Kalpler insa-

nn batndr ve onlar insann fuadnda ortaya çkar. Bu batnî ateten

ise zahirdeki ate çkar. Kul her iki halde iki atein meneidir. Öyleyse

kula kendi ina ettiinden bakas azap etmez. Ayn ekilde Hak da ya-

ratt kimseden bakasna gazaplanmamtr. Yaratklar olmasayd,

Hak gazap etmeyecekti. ki atein suretini zahiri ve batnî ameliyle ina

eden yükümlü olmasayd, atele azap olmayacakt. Kimse gerçekte

bakasna kar suç ilemez. Doru düünce budur:

Amel etme ve bedbaht olma

Bir kul ol ve bir Hak ol

Dediimden baka yok

Bak ki göresin Hakk

Yaratklarn azab yaratkla

ster Hak ister halk ol

Baka bir iirde unlar dedik:

Ate senden, amellerinle tututurursun onu



226 Fütûhât- Mekkiyye 13

iyi amelinle de söndürürsün atei

Sen doal olarak kaçarsn ateten

Her durumda ina edersin onu

Nefsinin tasarrufunda akl yok mu?

Bugün ona geldim, açklyorum ona

Ölümden önce hem de; çünkü Allah der ki:

Arz günü yaratklar doldurur atei

Bilmelisin ki, Allah Teâlâ peygamberlerinin diliyle kyamette daha

önce hiç kzmad ve bir daha öyle kzmayaca ekilde öfkeleneceini

bildirmitir. Cehennem kendisine ‘daha var m?’ diye sorar, böyle sor-

masnn nedeni Allah’n kendisini dolduracan vaat etmi olmasdr.

Oras gazap diyardr. Hz. Peygamber öyle der: ‘el-Cebbar cehenne-

me ayan koyar, cehennem ‘yeter, yeter
5

der.
5 Yani doldum. Bu ayak

Allah’n gazabndan baka bir ey deildir. Allah gazabn ona koyun-

ca, cehennem dolar, çiinkü oras gazap yeridir. Hak geni rahmede ni-

telenmitir. O’nun rahmeti gazabyla doldurduu cehennemi kuatr ve

orada saklad eylerle haz alr. Allah orada bulunanlara merhamet

eder. Yani ehli olan cehennemliklere yardm eder ve bu rahmetten on-

lar adna cehennemde bir nimet yaratr. Nitekim cehennem de kendi-

sine yerletirilen ilahi gazaptan nimedenir. Hakikati fani olmak olan

bir yaratlm bir yaratlm dolduramaz, çünkü cehennem ondan

meydana gelecek her eyi yok eder. Nitekim derilerin pimesi hakkn-

daki ifadede bu husus belirtilir. Dolaysyla herhangi bir yaratlm ce-

hennemi dolduramaz. Onu sadece Hak doldurur. Allah’n gazab hak-

tr ve böylece cehenneme gazabyla nimet verir, onu cehenneme koyar.

Bunun neticesinde cehennem, cennet Haldun rza ve rahmetiyle dol-

duu gibi, Hak ile dolar.

Hak sdrd her eyi

Her eyin ayn O

Haktan baka göremezsin

Her nurda ve hepsi O’nda
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Baka bir iirde unlar dedik:

Allahn atei varlmdan baka deil

Bir de tutumu cehennem ateidir

nsanlarn ibadet ettii ilahlar

Onlar atete ebedi kalr.

Bu bölümü yazarken vakada beni korkutan bir müahede gör-

düm. Bana mümin-salih kadnlardan birisinin diliyle Vaka suresi

okundu. Onun okuduu ayederden biri uydu: ‘Çou ilklerdendi, çou

sonrakilerdendi
,32S Burada balac (atf vav’) hazf etmiti. Bu konuda

ben daha öncesinden bir bilgiye sahip deildim ve balaç edatn oku-

mas için kendisini ikaz ettim, o ise okumad. Böylece kendime dön-

düm ve Hakkn bu harfi dümekle bana yönelik ikazn anladm. O
âlem arasndaki kesintiye dikkatimi çekmekteydi: Balaç okununca,

zahir surette ve birinci anlamda ortakln kendisiyle gerçekletii eye

riayet etmiti. Balaç düünce, temyizin gerçek ve o eyin hakikatinin

kendisiyle ortaya çkt teklie riayet etmitir. Bir eyin hakikati onu

ayrtran özelliktir. Böylece balacn konumada düülmesiyle neyin

kastedildiini anladm. Kastedilen Allah’n birliini anlamaktr. Bu sa-

yede ‘O'nun benzeri bir ey yoktur'
326

ayetinin anlam örenilir. Bununla

birlikte eya da vardr. Allah eya yokken de vard ve benzerlii olum-

suzlamtr. Öyleyse i urada düümlenir: Allah münasebeti olumsuz-

lam mdr, oiumsuzlamam mdr? Çünkü münasebet olmadan var

etmek düünülemez. Hâlbuki yaratma gerçeklemi ve yaratlan orta-

dadr. Buradan münasebetin zorunluluunu anladk. Münasebet kesin-

likle benzemeyi ortaya çkartmaz. Çünkü yaratma bütünüyle Allah’a

ait olduu kadar emir de O’na aittir vc bir ortaklk yoktur. Böylece

Hakkn zat gerei kendisini talep ettii münasip var iken benzeme
ortadan kalkmtr. Herhangi bir yaratlm izafe edilen her yaratma,

bir perde sureti ve örtüdür. Bu sayede alim cahilden ayrr, yaratkla-

rn birbirlerine kar üstünlüü ortaya çkar. Böylece üstün olandan

ükür ortaya çkarken daha aa derecede bulunann muhtaçl ve ta-

lebi ortaya çkar. Bunun üzerine ükrettii için üstün olana daha çok

verilirken aa derecedekinc dc -talep ettii için- verilir. Öyleyse her-

kes bir art içindedir ve derecelenme ortadan kalkmaz. Art nedeniyle
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üstün insann derecesi yükseldikçe, aa derecedeki insan da bir dere-

ceyle ardndan yükselir. Öyleyse birbirlerine ulamadan herkes bir yük-

selme ve art içindedir:

Hak bana nida etti varlmdan

Müahede üzere her halde

Zatnz doldu; dedik ki

mkânszdr doluluk, yok mu daha

Oluu bir tek cömert doldurur

Varlk vermekle halka kar cömert olan

Haktr O, bakas deil

Rabbin mertebesi kul gibi deil

Hakk zevk ilmiyle bilen kimse

Secdenin hazzn bilmedi

Cehennem atei derileri piirir, cisimleri parçalarken Allah’n atei

de bedenlenmi misali bir atetir. Çünkü o manevi-batni amellerin ne-

ticeleridir. Cehennem atei duyusal-zahiri amellerin neticesidir. Böyle-

likle onu hak eden insanda iki azap birleir. Nitekim cizye verenlere de

Allah öyle yapar: Onlar alçalm ve zorlanm bir ekilde cizye verirler.

Allah onlara hem ellerinden mal çkartmakla ve hem alçaltmakla azap

eder. Bu eziklik ve kahr, o konuda çektikleri skntdan duyduklar

azaptr. Baknz! Münafk cehennemin en aa mertebesindedir ve

inançszlkta srar ettii için ‘Allah’n ateindedir.’ Onun birinci merte-

bede otura yoktur, çünkü kâfirden farkl olarak, zahir amelleri yap-

mtr. Kâfirin cehennemin üst ve aasnda mertebeleri vardr. Onu
‘Allah’n ateinden’ veya cehennem ateinden koruyacak yoktur. Onu
inkâr eden ve doru olduunu bilip ona iman eden ise münafn aza-

bnn tersine veya zddna azap görür. Çünkü o Hakk bilmekte ve

içinden ona inanmaktadr. Fakat bunu varlnn dna çkartmam,

içinde gizlediinden bakasn izhar etmitir. Ate insandan -zahir ve

batnda- hakikatin suretinin kendinde gözükmedii eyi talep eder. Bu

balamda batn için ilim zahir için amel gibidir. Batn için cehalet farz

terk etmek gibidir. Burada insan adna mertebeler belirlenir ve Allah’n
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ahiret hayatnda kullarna verecei ilahi cezalandrma sebepleri ortaya

çkar.

Hadler tam olarak uygulannca, ilahi rahmet cömertlik hâzinele-

rinden herkese yaylr. Bu durum ‘

Bedbahtlar atetedir, orada onlarn

(öyle feci) nefes alp vermeleri vardr ki! Rabbinin diledii hariç, (onlar)

gökler ve yer devam ettikçe oradadrlar’
327

ayetinde belirtilir. Bu, zaman-

sal bir snrdr, çünkü gökler ve yerin deitirilmesi kaçnlmazdr ve

bu esnada müddet biter. Öyleyse bu müddet, her insan için yükümlü-

lük anndan göklerin ve yerin deitirilme anma kadar sürer. Bedbaht

ve mutlular hakkmdaki süre boyledir. Onlar amellerinin neticelerinde

bu belli miktarda bulunurlar. Süre bitince, sevap ve günah için ‘uygun

nimet’ ve ‘uygun azap’ biter, insanlar ilahi ihsana kavuur. Allah bu h-

sam amellere veya belirli bir kavme tahsis etmemi, ‘o snrl olmayan

bir ihsandr.’
32* Onun bitecei bir müddeti de yoktur. Hâlbuki küfür ve

iman dünya hayatnda yükümlünün ömrünün sona ermesiyle sona

erer. Bedbahtlarda hadlerin uygulanmas ve mutlularda da nimet kar-

lnn uygulanmas, göklerin ve yerin müddetinin bitimiyle sona erer:

‘Rabbinin diledii müstesna.’
329 Bu, bedbahtlar hakkndadr. ‘Kukusuz

senin Rabbin dilediim yapandr.’
330 Öyleyse ilahi meiyetin belirledii

ekilde, ilahi emir gerçeklemitir. Allah mutlular hakknda zikrettii

gibi bedbahtlar hakknda da ‘gayr meczuz’ diye niteledii azaptan ba-

ka bir azap zikretmedi. Göün ve yerin müddetinin zikredilmesi, bed-

bahtlar hakknda ilahi iradenin hükmü ve azabn zkredilmeyiinden

unu anladk: Bedbahtlar için kendisinde hükmün sona erecei bir

müddet vardr ve sürenin bitmesiyle azap kesilir. Mutlunun karl da

öyledir. Sonra ihsan ve ilahi rza hangi menzilde olursa olsun herkesi

kuatr, çünkü nimetin baka bir anlam yoktur. Nimet nefislerin mak-

sadna uymaktr ve bu hususta mekânlarn bir etkisi yoktur. Her nere-

de gerçekleirse gerçeklesin, gayeye uygunluk ve mizaca yatknlk sa-

hibi için nimettir. Bunu bilmelisin!

Burada istisnann her iki grup için neyle ilgili olduu aikârdr: Kâ-

fir dünyada maksadara ulamak ve bedenin salyla ilgili nimedere

sahiptir. Mümin ise gayelerine ulaamaz ve dünya hayatnda hastalklara

maruz kalr. Bütün bunlar, yükümlülük vaktiyle ilgilidir. Her biri her

iki gruptan meydan? elir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatnr.’
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CÖMERTLK HÂZNELERNDEN
ONKNC VASIL

Hakkn hmal Etmesi ve Süre Vermesi

Bu bölüm Hakkn ihmaliyle ilgilidir ve sahibi neyin onun lehinde

olduunu bilemez. Çünkü peygamberin kendisine getirdii emre kar
çkmasna kar cezay hak eden her kula Allah süre vermi, onu ceza-

landrmamtr. Böyle bir kul el-Halim isminin otoritesi altndadr ve

ihmal edilmi gibidir. Kul ilahi ceza kendisine uygulanmazdan önce

mafiret ve affetmek üzere ilahi inayetin öne geçip geçmediini bile-

mez? Yoksa cezalandrlacak ve iledii suçlara karük belli bir süreye

kadar cezalar uygulanacak mdr? Bu ihtimal Allah’n mühlet verdii

biri hakknda mümkün olduu için, bu nitelikteki biri ‘ihmal edilen’in

suretidir. Çünkü Hak yönünden ihmal diye bir ey olamaz. O’nun eze-

li bilgisinde kii ya balanm veya iledii suça kar ceza belirlen-

mitir. Böyle bir insan bir tehlike üzerindedir ve hükmü geçmi ezeli

kitapta neyin takdir edildiini bilmemektedir. Çünkü hüküm adil ha-

kim üzerinde hüküm verdii gibi hakknda hüküm verilen üzerinde de

hüküm verir. Bu hüküm, zikrettiimiz ekilde, belli bir nitelie sahip

vcva iki durumdan birisini hak eden bir ahsta ya cezalandrma veya

affetmek eklinde ortaya çkar. Sadece Allah’n mühlet verdikleri ve

günah esnasnda cezalandrmadklar vardr, ihmal edilmi suretindeki

mühlet verilmi günahkâr arife azap olarak kendi hakkndaki azab gö-

zetmesi yeter. Çünkü o kendisi hakkndaki sonucu bilmez.

Eler grup eriat kaynakl veya insanlar tarafndan konulmu bir

hikmet ve yasann yönetimi altndadr. Dolaysyla hiçbir ümmet, her

ne olursa olsun yasalarna kar gerçekleecek muhalefetten yoksun ka-

lamaz. Muhalefet eden insan aff veya yasay koyann belirledii ekilde

cezalandrmay gözetmelidir. Yasalar bütün ümmetleri kuatmtr. Bu

durum ‘Her ümmete bir korkutucu geldi
'331

ayetinde belirtilir. Söz konu-

su insan ya Allah’n emri ve iradesiyle korkutmutur veya -Alal katn-

dan geldii bilinecek ekilde- indirilmi bir valiy olmakszn Allah’n

iradesiyle korkutmutur. Bu durumda Allah’n emrinin konusu, o ko-

nuda kiide korkutmay meydana getirmektir. ‘Korkutma’ fiiline ‘falan
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kiide ol* denilir, o da onda meydana gelir. Bunun neticesinde o kiide

korkutma fiili gerçekleir ve insan onun nereden geldiini anlamaz.

Peygamberlerin Allah katndan getirdikleri ilahi eriat ile hakimlerin

devirlerindeki insanlarn maslahadar için koyduklar yasalarn fark

budur. Benimsedii yasann hükmünü yerine getirip ona hürmet eden

ve Allah’n rzasn kazanmak üzere yasann snrnda duran, ihsan üze-

re amel ilemitir. Allah ihsan üzere amel yapann ecrini zayi etmez.

Kastedilen ihsan ‘sanki Allah’ görür gibi’ ibadet etmek veya O’nun se-

ni gördüünü bilmen demektir. Ameldeki ihsann gerçek tanm bu-

dur. Bunun dndakiler çirkin ve kötü ameldir. nsan ameli süslenip

onu güzel görenlerden olabilir. Böyle biri kötü amelini bütün aratr-

ma imkânlarn tüketip ulat içtihadndan sonra güzel görmü olabi-

lir. Bu aratrmada müçtehit içtihada hakkn vermitir ve güzel/iyi

amel sahibidir. O kii, kötü amelini içtihadyla doruya ve hakka isabet

eden iyi amel görmekle iki sevap sahibidir. Bu nitelikle ameli süslenen

kimse bir sevap alr. mkân ölçüsünde içtihadn yerine getirmeden

amelini giizel görmü olursa, öyle birinin durumu ilahi meiyete kal-

mtr ve Allah’n onun hakkndaki hükmü bilinemez: Dünya ve

ahirette ilahi cezalar uygulandktan sonra onun ii neye varr? Bu kii

kendine kar haddi aanlardan olabilir ve hâlbuki Allah umutsuzlulua

kaplarak kendisine kar ar gitmeyi yasaklamtr. Acaba bu yasak-

lanm günah ilemekten kaynaklanan umutsuzluu, ar gitmenin

ardndan kendisiyle mafiret arasna girecek bir etkiye sahip midir?

Yoksa onun ar gitmesi bütün ar gidenlerin durumuyla bir midir?

Bu kii de ihmal edilen ve hakknda aratrmacnn insafl davrandn-

da durumun ne olduunu bilmeyecei bir meseledir. Allah öyle der:

‘Allah bütün günahlar balar .’
332 Bununla birlikte umutsuzluk ortadan

kalkar veya var olabilir. Bunun istisnas, ilahi isimde çokluun bulun-

mad bir arayta gücünü harcamayan bir müriktir ki onun cezalan-

drlmas gerekir. Bu durumda akl sahibinin zamansz süreyi bilmesi,

zamann, dehirlerin ve asrlarn deimesini bilmesi gerekir. Burada

zaman olduklar söylenen ahslarda belli bir süreye kadar akan eyleri

bilmesi gerekir. Bu zamanlardan -bir süre olmakszn- devam edenleri

vc ükrü gerektiren hak ile sabr gerektiren hakk bilmelidir.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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imana gelirsek, iman geneldir. Aym ekilde imann zdd küfür de

böyledir. Çünkü Allah mümini Hakka iman eden kimse diye isimlen-

dirmiken ayn zamanda batla iman eden kimseyi de mümin diye

isimlendirmitir. Kâfiri Allah’ inkâr eden kimse diye isimlendirmiken

tautu inkâr edeni kâfir diye isimlendirmi, hepsinin varacaklar yeri ve

onlar getiren yollar açklamtr. Allah bir takm mucize ve delillerle

(iman getiren) yolu desteklemi, her dinde, örfte ve her grupta onun

doruluunu göstermitir.

Salih amellerin ba imandr. Ameller -iman her ne olursa olsun-

imana tabidir. Var olan iler arasnda bundan daha kapals yoktur.

Çünkü Allah kötü ameli de süslenme özelliiyle nitelemitir ve bu sa-

yede sahibi kedisini güzel ve ‘salih’ amel olarak görür. lerin açklan-

mas Allah’a kalmtr.

Yol kelimesinde kapsamllk bildirmek üzere marife taks gelmi-

tir. Çünkü onlarn hepsi yoldur ve Allah yolunda cehd eden kimse on-

lar görür. Bu cihat ilahi yollar kiiye açklar. Bu durumda kendince

daha doru olan takip eder ve yaratklarn üzerinde bulunduklar yol-

larda mazeretlerini kabul eder. Kendisi tek bama Allah’a yönelir. Böy-

le bir insan Allah’tan bir nur üzerindedir:

Allah’ kendi fiilinden bilince

O’nun ihmali mühlet vermenin ta kendisi

Bir goz tafsiliyle görürken

Bir göz icmal üzere görür

Bir kavim ihsannda

Bir kavim celalinde

Bir ahs kabzeder tarifiyle

hmaliyle bir ahs kasteder

Hükmü tek olan münezzeh

Yüz çevirme ve yönelmeyle

hsan genel olan münezzeh

Nazlanma ve martmasyla
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• Herkes istidadyla kabul eder

Hüsran ve sapmay

‘Allah selam diyarna çarr, dilediklerini doru yola ulatrr.’

CÖMERTLK HÂZNELERNDEN
ON ÜÇÜNCÜ VASIL

Mürik veya Müminde in Sonunun

Çokluktan Birlie Dönmesi

Bunun nedeni ileri bulunduklar hal üzere ortaya çkartan (kefin

sahibi olan) mümin, bunu gerektirir. Bu durum Allah Teâlâ’nm ‘O gün

senden perdeni kaldrrz, artk gözün keskindir'
333

ayetinde belirtilir. Bu

durum dünyadan çkmadan gerçekleir. Öyleyse her insan cann kef

üzere can teslim eder ve böyleyken Hakka yönelir, kendisini birlemeye

ve O’na imana katlr. Kim can vermezden bu kesinlii elde ederse,

onun mutlu olmas ve mutlulua erimesi de kesindir. Çünkü sahih

düünceden ve açk keiften meydana gelmi yakîn onu hakikatten ve

Haktan yüz çevirmekten alkoyar. Böyle bir insan gerçek hakknda ke-

sin delil ve basirete sahiptir. Can çekime halinde bu kesinlii elde

edenin durumu ise ilahi meiyete kalr. Bununla birlikte iin sonunda

(herkes) mutlulua ulaacaktr. Fakat herkesin mutlulua ulamas i-

lenen günahlar nedeniyle cezalandrlanlar hakknda cezalarn uygu-

lanmasndan sonradr. Can çekime vakti, yaratklarn ulaacaklar ger-

çei görmelerinden önce gelmez. O durumu görmeyen insan, henüz

can çekime haline ulamamtr ve onun durumu can çekime hali sa-

ylmaz. Her kim tek nefeslik bile olsa can çekime halinden önce iman

eder veya tövbe ederse, ahiret hayatnda Allah katnda bu tövbe ve

iman ona fayda verir. Onun can verme esnasndaki hali ise günahszn

hali gibidir. nsan bu hale duyduu acnn iddetinin veya dünya ha-

yatndan beklentilerini kesen hastalnn veya baka bir eyin ulatr-

m olmas dururumu deitirmez. Böyle bir insan mümindir, tövbe-

kardr ve iman ve tövbesi ona fayda verir. Çünkü o henüz can çekime
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halinde deildir. Böyle bir durumda insan sadece içinde ve kalbinde

bulunup henüz kendisinin bile farknda olmad derin tabiat nedeniy-

le iman etmi ve tövbe etmitir. Baka bir ifadeyle söz konusu insan

yöneldii eye ancak hükmü dnda ve zahirinde ortaya çkmam fa-

kat içinde etkin olan bir halin etkisiyle yönelmitir. Onun içindeki bu

hal, can çekime halinin kendisini takip ettii bu zaman diliminde or-

taya çkmtr. Buna mukabil can çekime halinde gerçekleen imann

durumu ilahi iradeye ve meiyete kalmtr.

Mutlu olaca hükme balanm kimseler ile

Mutluluu meiyete kalanlar arasmdafark var

Biri yüce ve mukaddes kurtarma

O ise hakikatinin gösterdii bir halde

0 olmasayd yolu kendisine varmazd

Ahlak da bir gün ona ahitlik etmezdi

Kul dünya hayatndan büyük arz gününe intikal eder. Bu balam-

da hiç kukusuz Allah Teâlâ âlemde iki kyamet yaratmtr: Bincisi kü-

çük kyamet, dieri büyük kyamettir. Küçük kyamet, kulun dünya

hayatndan misali bir bedende berzah âlemine intikali ve göçmesidir.

‘Kim ölürse kyameti kopmutur’ hadisinde belirtilen budur. Rüyet eh-

linden olan, hiç kukusuz, Rabbini görür. Çünkü Hz. Peygamber

ümmetini Dcccal’den sakndrrken ‘hiç kimse ölmeden önce Allah’

göremez’ demitir. Büyük kyamet ise insanlarn kendinde topland

dirili ve büyük toplanma kyametidir. Büyük kyamette insanlar sor-

guya çekilir, hesaba çekilir, hesab hakknda tartr, bir ksm ise hesa-

b hakknda tartmaz. Bu ksmdaki insanlarn hesab kolaydr. Söz

konusu hesap amellerin kula herhangi bir itiraz ve tartma olmadan

sunulmasndan ibarettir. Burada tartma, amellerdeki illetleri ve ne-

denlerle ilgilidir. Sorgu geneldir, hatta peygamberlere bile sorulur. Ni-

tekim Allah Teâlâ öyle der: ‘Allah o gün peygamberleri toplar ve size na-

sl cevap verildi diye sorar.’*
34

Öyleyse sorgu iki türlüdür: Birincisi Hak-

kn soru sorulana yaknlk göstermesi yoluyla nimetlerin onaylanmas

üzere sorudur. Böyle bir insan sorudan haz alr. kincisi ise nimetlerin

belirtilmesiyle birlikte knama amaçl sorudur. Böyle bir insan sknt



Yirmi Altnc Sifir 235

içindedir. Hz. Peygamber bir keresinde açlklarn gidermek üzere suy-

la hurma yediklerinde öyle demiti: ‘Bugün yediinizden bile sorguya

çekileceksiniz.’ Böyle bir soru belli bir grup hakknda -ki kastedilen

orada bulunanlardr- hem uyar hem müjdeyi amaçlarken bütün insan-

lar hakknda iin kendinde bulunduu durum hakknda uyandr. Öy-

leyse Allah âlemi nimetlerin onaylamasndan sonra ancak zat gerei

mutlulua ulamas için yaratmtr. Bir kimse hakknda bedbahtlk,

dolayl olarak gerçekleir. Çünkü kendinde kötülüün bulunmad srf

hayr ve iyilik, aleme varlm ihsan eden Hakkn varldr. Ondan an-

cak kendisine uygun ey meydana gelebilir ki, o da bilhassa iyilik ve

hayrdr. Bu nedenle âlem için iyilik zat gerei gerçekleirken yine de

âlem hakknda verilmi olan hüküm ‘imkân’, yani olabilirliktir. Bu du-

rum âlemin birbirinin yerini alacak ekilde iki zt hükümle nitelenmi

olmas demektir ve bu nedenle âlem zat gerei varl zorunlu olann

mertebesinde bulunmam, kötülük ona dolayl olarak ilimitir. Bu

balamda kötülük maksada ulamamak ve maruz kalnan eye doann
yatkn olmay demektir. Çünkü âlemin ‘mümkün’ olmas, yokluk ile

arasna girememi, bu ölçüde de âlemde kötülük ortaya çkmtr. O
halde kötülük -Hakkn yönünden deil- bizzat âlemin imkân yönün-

den ortaya çkar. Bu nedenle Hz. Peygamber bir duasnda öyle buyu-

rur: ‘Bütün iyilik Senin elinde, kötülük ise Sana ulaamaz.’ Kötülük

mümkün olmas yönüyle yaratlma iliir;

Hakkn zat nedeniyle biz mutluyuz

Mümkün olmamz nedeniyle bedbahtlk var

Hakka kavumak zorunlu bir hak

Kavumadaki iyiliklerle sevinin

Bize bizden ait olan beka vefena

O'ndan bize ait olan varlk ve kavuma

O zdd olmayan iyilik

yilik , iyilikle karlatnda

Her eyi iyilik olur ancak

Kötülüü ve bedbahtlk sebeplerini yok eder o
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Bilmelisin ki, cisimler ruhlarn alar ve perdeleridir. Bunlar ruhla-

rn görülmesini ve görmesini perdelemi, ruhlar ancak kendilerinden

bütünüyle ayrlmadan bu kalelerden ‘fani olarak’ ayrldklarnda göre-

bilirler. Öyleyse ruhlar bedenleri görmekten ‘fani’ olduklarnda, göz

sahibi olurlar ve kendilerini gördükleri gibi Yaratanlarn görürler. Bu
nedenle ‘Her kim kendini bilirse, Rabbini de bilir.’ Her kim kendini

görürse, Rabbini de görür. Böylece insan, bilgi kesinliinden görme

kesinliine ve yaknlna ular. Kalesine ve bedenine döndürüldü-

ünde ise görme kesinliinden bu kez hak kesinliine, yani hakka’l-

yakîne geçer, yoksa ilme’l-yakîne geçmez. Buradan insan, kendisinin

verdii doru haberlerle Hak (ile birlik anlamndaki cem’ halinden)

fark haline geçmeyi hakka’l-yakin, ayne’l-yakin ve ilme’l-yakin kesinlik-

le örenir. Bu durumda her hüküm kendi mertebesine yerleir. Artk

eya onun gözünde belirsizlemez ve haberlerin kendisini yalanlamad-n anlar. Her kim Allah’ bu yolla bilirse, hiç kukusuz, incinin sedef-

te ac vc tuzlu bir sudan yaratlmasnn hikmetini örenir. Onun sedefi

cismiyken tuzu doasdr. Bu nedenle tabiatn ve doann hükmü sede-

fine baskn olarak ortaya çkmtr, çünkü tuz beyazdr ve o kefe sebep

k mesabesindedir. Bu delili iyi incelemen gerekir, ilerin sonu Allah’a

varr.

ON DÖRDÜNCÜ VASIL

Cömertlik Hâzinelerinden Kulaa Çarpan Kendini Dinleten

Srrn Bilinmesi ve Dip le Zirveyi Bir Araya Getiren Vasl

Âlemin varlk sebebi insan- kâmildir. Bununla birlikte âlemde

doasmn yaratl bakmndan insan- kâmile benzeyen hayvan insan

da bulunur. nsann içerdii hakikader âlemde dank bir halde bulu-

nur. Hak âlemin bütün yönlerinde dank halde bulunan bu hakikat-

lere nida etmi, onlar da bir araya toplanm, toplamlarndan da insan

meydana gelmitir. Baka bir ifadeyle insan, söz konusu hakikaderin

hâzinesidir. Âlemin bütün yönleri ise o hakikaderin toplanmas hak-

kndaki Hakkn nidasndan neyin ortaya çkacan görmek üzere insan
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hâzinesine yönelmitir. Alem, boyu dik ve hareketi dorusal ve yönleri

belirli bir suretin ortaya dikildiini görmülerdir. Âlemde bulunan hiç

kimse insan suretinde bir eyi görmemiti. Bu zamandan itibaren ate-

ten oluan ruhlar ile melekler (bir surete gireceklerinde) insan suretin-

de süratlenmilerdir. Bu durum bir ayette ‘Ona beer suretinde temessül

etti’
335

ayetinde belirtilir. Hz. Peygamber ise öyle der: ‘Bazen melek

bana bir adam suretinde gözükür.’ Çünkü ruhlar bildikleri surederin

ekline girebilir ve onlar ancak görerek tanrlar. Ruhlar insan yaratl-

madan önce âlemdeki bütün suretlere girebilirlerdi, çünkü ruhlar sure-

te girme gücüne sahip olsalar bile insanda olduu gibi musavvire gü-

cüne sahip deillerdir. Çünkü musavvire gücü müfekkire gücünün bir

vasf olan fikir gücüne tabidir. Öyleyse ruhlar için tasavvur (ve surete

girmek), onlarn zati özekliklerinden kaynaklanr, yoksa manevi özel-

liklerinden veya sahip olduklar musavvire gücünden kaynaklanmaz.

Bununla birlikte onlarm suredenmesi zati olsa bile, doal âlemin suret-

lerinden idrak ettikleri suredere girebilirler. Bu nedenle doann üze-

rinde bulunana ruhlar suretlenmeyi kabul etmezler. Çünkü onlarn do-

al ekiller hakknda bilgileri yoktur. Doann üzerindekiler -dünya ve

ahrette- (tümel) nefs, akl ve müheymen meleklerden ibarettir.

Öyleyse doann üzerindekiler âlemin surederini göremezler. Bu-

nunla birlikte bir ksm -tümel nefs gibi- zat gerei doa âlemine yar-

dm eder. Fakat onun yardm, günein menfaat salama veya zarar

verme amac olmadan nlarn vermesindeki gibi bir maksada matuf

deildir. te tümel nefs için ‘zatî’ bu demektir. Bilgi ve amel nispetieri

de onun için zatîdir, çünkü o kendisini bilir, yoksa üzerinde bulunan -

illeti gibi- eyleri bilmez. Onun ameline gelirsek, tümel nefse amel nis-

pet edilir. Bu nispet günee eyay beyazlatmann ve çamarcnn yü-

zünü karartmasnn nispetine benzer. Atee de yakmak ve stmak fiil-

leri nispet edilir ve öyle denilir; ‘Güne öyle beyazlad, güne öyle

ortaya çkt, ate öyle yakt, ate öyle piirdi veya öyle stt vs.’

te akll ve derin düünce sahibiysen âlemdeki durumun da böyle

olduunu bilmelisin! Allah her eyi bilen ve her eye güç yetirendir.

Bu nedenle Allah her surette tecelli eder. Öyleyse bütün âlem yokluk-

tan varla çkmtr. nsan ise öyle deildir. nsan varlktan varla

çkmtr. Baka bir ifadeyle ins$n, dank hakikatlerin varlndan ha-
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kikaderin toplamnn varlna çkmtr. nsanda durum danklktan
toplanmaya doru bakalama eklinde gerçeklemiken âlemde yok-

luktan varla doru bakalama eklinde gerçeklemitir. nsan ile

âlem arasndaki fark, varlk ile yokluk arasndaki farka benzer ve bu

nedenle âlemde hiçbir ey insann benzeri deildir.

Varln özüyüm çünkü ben

Varlktan meydana geldim

iin bende bir hükmü yok

Yokluk bende hüküm vermez

Kitapta bir mislim yok

Daha fazlann hazz benimle tadlr

Bu nedenle secde tahsis edildi bana

Ben secde için yaratldm

Emir benim için her varl secde ettirdi

Secde emrini verenden baka

Donuk (cemad) olan çözüldüünde, sureder bakalar ve bu du-

rumda isim deitii için hüküm de deiir. Akkan olan donuklat-

nda ise sureder bakalar ve isim deiir, buna bal olarak hüküm

de deiir. eriadar ise surederin, hallerin ve isimlerin kendiliinde bu-

lunduklar duruma göre hitab ulatrmak üzere nazil olmutur. Her-

hangi bir varla kendinden hitap olmad gibi hakikatinden kaynak-

lanacak ekilde ona yönelik hüküm de yoktur. Bir varln kendi halin-

deki hükmü, mubahlktr. Vacip, mendup, haram ve mekruh gibi fiil-

ler onun varlna yabanc ilhamlardan kaynaklanr ki bu ilhamlar ken-

disine gelen temiz-meleki ruhlar ile temiz olmayan eytani ruhlardan

gelir. Bu durumda insan üç hüküm arasnda gider gelir: Birincisi ken-

dinden kaynaklanan zati hükmüdür. Dier iki hüküm ise ona bitimi-

tir. Kitabn takdirine ve hitabn hükmüne göre, varlk bu hükümleri

kabul eder veya reddeder. Bu balamda bir ksm bedbaht iken bir

ksm mududur. Nitekim onun dosdarnn bir ksm Hakka yakn iken

bir ksm kovulmu dosttur. nsan kime icabet eder ve karlk verirse,

ona göre kalr. Hata ile doruyu açklamak Allah’a kalmtr. in sonu
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ise en iyi sonucun Allah katnda olmasdr. Allah Teâlâ kendisine ula-

an eye kesinlikle bir kötülük bititirmez. Birinci anlaya göre bu

balamda tehdit amacyla gelen ey ‘Zulmedenler kimin döneceini göre-

ceklerdir

’

336
ayetinde belirtilen durumdur. Böylelikle insanlar, bala-

nan kimseler için cezalandrma olmazdan ve cezalandrlanlar cezalan-

drmann ardndan Allah’n kereminden hesap etmedikleri eyleri ö-
reneceklerdir. Binaenaleyh Allah’n rahmeti geni, nimetleri bol ve

kapsaycdr. Âlemdekilerin nefisleri ise o nimetleri arzular, çünkü Al-

lah bir snrlama ve daraltma olmadan kerim ve cömerttir. Bu nedenle

bütün âlem, kyamet günü hallaç pamuu gibi toplanacaktr, çünkü

rahmet her mekâna yaylmtr. Her varlk farkl hallerde ve suretlerde

bulunduu için, herkes rahmeti elde etmek üzere dalacaktr. Bu sa-

yede Allah’tan kendisini bedbahtla götüren sureti ortadan kaldracak

rahmeti talep eder. Kyamet gününde âlemdekilerin dalmasnn ve

(rahmeti aramak üzere) yaylmasnn nedeni budur. Yalçn dalar da o

gün atlm pamuk gibi olacaklardr. Bunun nedeni kendilerindeki sert-

liin yerini yumuakla brakm olmasdr. Söz konusu yumuaklk

kullara rahmeti ulatrr. Bu söylediimizi ancak müahede ehli bilebi-

lir. Onlar varln hakikatleriyle tahakkuk eden kimselerdir. Kendi

arlyla birlikte kalanlar da olacaktr, zaten Allah sakaleyn’i, yani in-

san ve cinleri ‘arlk’ demek olan bu adla bulunduklar her yerde ba-

kalarndan ayrt edilmeleri için isimlendirmitir. Onlar her nerede bu-

lunurlarsa bulunsunlar bakalarndan ayrt edilirler. Dolaysyla her iki

snfn ruhlar, dünyada, ahirette ve berzahta doal cisimleri ve beden-

leri yönetmeyi sürdürür. Bu iki snfn yaratllar itibaryla kendilerine

yerletikleri menzilleri de böyledir. Onlarn bütün nimederi doalarna

benzeyen nimederdir.

Soyudanmay (tecrit) kabul edenlere gelirsek, onlar, doru fikre

sahip kimselerdir. Çünkü nefs-i natka gerçekte cisimlerde ve doal

bedenlerde soyut olarak bulunur ve bedenlerdeki yegâne ii tedbirdir

(yönetme). Bu görüü kabul edenler nefislerin bu tedbirinin sürekli ve

ebedi olduunu anlamamlardr. Bununla birlikte bizim söylediimizi

kastetmilerse, bu yönden hakldrlar. Fakat nefs-i natk’n tedbirden

de soyutlanacan ileri sürmülerse, hataldrlar. Bize göre nefs-i nat-

ka tedbire bitiik fakat zat, tanm ve bireysel hakikatlerinin gereiyle

ayrktr: Dolaysyla ne bitiiktir ne ayrktr. Tedbir tpk güne ve
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(k) gibi onlarn zati özelliidir. nlarnn vurduu eyler üzerinde

günein tedbiri kendinden kaynaklanan bir özelliktir. u var ki güne,

ay, yldzlar ve Allah’n âlemin maslahatlarn kendilerine balad se-

beplerin çounun bu hususta bilgileri yoktur. Natk nefisler ise -

tedbirleri zati olsa bile- neyi tedbir ettiklerini ve yönettiklerini bilirler.

O nefislerin atasndan keif sahibi olan erdemli nefisler ise yönettikleri

eylerin parçalar hakknda da bilgi sahibidir. Erdemli olmayan nefisler

ise yönettikleri eylerin parçalarn bilmez. Bazen bilirler fakat bildikle-

rini bilmezler. te yönetici ve tedbir edici her nefis böyledir.

Âlemi tedbir eden ise âlemin parçalarn ve tikellerini en iyi bilen-

dir. O ise belli bir parçay ve tümeli bilen Allah’tr. Bununla birlikte

Allah âlemi sadece kendisine ait olabilecek ekilde zati gerei yönetir.

Öyleyse mutlu nefisler -ki onlarn binekleri hayvani nefislerdir- k-

yamet günü o yerin salam olduu en ho ve tatl hayat içindedirler.

Nitekim onlar bedbaht olduklarnda en çetin aclar çekerek hapiste bu-

lunurlar ve dar bir yerde hapsedilirler. Nitekim Allah Teâlâ öyle bu-

yurur: ‘Oradan alndklarnda...’ yani cehennemden ‘dar bir yere atldk-

larnda, orackta yok oluvermeyi isterler .’
3*7 Bu haller hayvani nefislere

aittir. Natk nefisler ise bineklerinin hallerinin farkll hakkndaki bil-

gilerine göre haz alr, çünkü onlar bu hususta sürekli bilgi art için-

dedirler ve hu art onlara uygun ilahi bir arttr.

Dünya hayatnda öyle bir tecrübî bilgiye ulaabilirsin: Hayvani

nefis ve natk nefis sahibi iki ahs düün! Her birisine ac veren bir se-

bep ilitiinde, birisi ac o sebepten ac duyarken öteki nimet bulur.

Bunun nedeni onlardan birisine -her ne kadar nefs-i natkas olsa bile-

hayvani nefsin hakim olmasdr. Hayvani nefsin baskn gelmesiyle de

onun nefs-i natkas düünme gücünü ve teorik gücünü kullanamaya-

cak ekilde ilevsizidir ve etkisiz kalr. Dierinin nefs-i natkas ise teo-

rik gücünü, fikir ve gözlem aracm kullanabilecek durumdadr, Ac ve-

ren durum onun hayvani nefsinde nasl bulunup kendisini ilk kiinin

durumuna tayabilsin ki? Ac veren sebep onun nefsinde silinir, ardn-

dan hayvani nefs de kendisine tabi olur ve ac veren sebep varln
sürdürse bile ac kaybolur. Her iki ahs daha önce söylediimiz gibi

natk nefs sahibidir ve her ikisi için de ac verici sebep ortadadr. Ac
ahslardan birisinde kalkarken öteki hakknda ortadan kalkmamtr.
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Çünkü hayvan(- ncfs) natk nefsin nuruyla aydnlanr. Natk nefs

Hakkn yönüne yöneldiinde, nuru da kendisini takip eder. Nitekim

günein bat ve doumu esnasnda günei takip eder. Hayvani

nefs ise daha önce kendisini görmedii için elde ettii müahede nede-

niyle haz alr. Öyleyse elem veya haz hayvani nefse aittir. Fakat daha

önce söylediimiz olursa, bu durumdaki haz bilgi hazzdr. Doaya ve

mizaca yatknlktan veya gayeye ulamaktan meydana gelen haz ise du-

yusal hazdr. Nefs-i natka soyut bilgidir ve elem veya hazz tamaz.

Gerçei olduu hal üzere bilmeyen insan, bu konuda gerçei kartrr

ve yanlr ve natk nefsin bilgiler nedeniyle haz alabileceini zanneder.

Bunu ilahi mertebe hakknda da söylemi ve Allah’n kendi kemalinden

haz aldm üeri sürmülerdir.

Bak, kardeim! Böyle insanlar ilerin hakikatlerini bilmekten ne

kadar uzaktr. âri ne güzel söylemi: ‘Kendini bilen rabbini bilir.’ n-

san rabbine ancak kendisine nispet ettii eyleri nispet eder. Hâlbuki

Allah, hakknda herhangi bir hale göre veya mahalle göre hüküm veri-

lemeyecek kadar mütealdir. banda da sonunda da Allah’a aittir. A-
lah bizi ve sizi afederden korusun, en yüce derecelere ve en uzak ufuk-

lara ulatrsn!

ONBENC VASIL

Cömertlik Hazînelerinden: Doal cisimlerin tadklar nurlar

Doal cisimlerin varlklar tadklar nurlar vastasyla aydnlanr.

Bununla birlikte cisimler gözlerimize karanlk olarak görünebilirler. Bu
tezada misal olarak kan ile ikembenin arasndan saf ve duru ve içenle-

re haz verecek ekilde ortaya çkan sütün halini verebiliriz. O sütü de-

velerin ve ineklerin memeleri damarlar onlar için saklar. Arlarn kar-

nndan insanlar için ifa olan farkl renklerdeki bir içecek çkar. Allah

Teâlâ öyle der: ‘Allah göklerin \e yerin nurudur.’
338 Nur olmasayd

mümkünler dta ortaya çkmazd. Hz. Peygamber bir duasnda öyle

der: ‘Allah’m! Benim kulam, gözümü nur yap, saçmda nur yarat.’

En sonunda öyle demitir: ‘Allah’m beni nur yap!’ Nitekim Hz. Pey-
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gamber nurdu, sadece gözlere gözükecek ekilde bunu görmek istemi-

ti. Çünkü manevi nur, gizlidir ve gözler tarafndan alglanmaz. Baka

bir ifadeyle Hz. Peygamber iman ve aklla idrak ettii eyi duyuyla da

idrak etmek istemitir ki böyle bir ey ancak mücahede sahipleri tara-

fndan görülür.

Ate talarnda gizli

Çakmak göstermeden ortaya çkmaz

Biz ortada bir ate olduunu biliriz. Fakat tatayken veya çakmak

tandayken yakma özelliini bilmeyiz. Meseleyi teorik yolla aratran

veya basirede bakan veya müahede edenler için bütün varlklar böyle-

dir. Bunu dikkate almalsn! Öyleyse Hak nur olmas bakmndan yara-

tklarda gizlenmitir. Yaratklarn ‘fikir çakma 5

kendisini çaktnda,

Okn nuru ortaya çkar. ‘Kendini bilen rabbini bilir.’ Bir insan kadehi

ve çakma biliyorsa, ate onun nezdindedir ve öyle bir insan Rabbin-

den bir nura sahiptir; ne zaman isterse onu izhar eder. Bu durumda O
Zahirdir. Ne zaman dilerse kendisini gizler; bu durumda ise Batndr.

Bann olduunda ‘O’nun benzeri yoktur.’
33* Zuhur ettiinde ise ‘O gören

ve duyandr.’ Öyleyse kadeh kendi yanndaki bir getirmi deildir.

Hak ister varlk ve ister yoklukta, her nerede olursak olalm bizimle

beraberdir. Biz Hakkn bizimle birlikte olmas nedeniyle zuhur ettik.

O halde biz, farknda deil iken, bir nur sahibiyiz.

Allah’ndr Allah’n olan bizim varlmz

Oluundur oluun olan
,
O’nun zatnn nurundan

Biz çouz el-Müheymin bir

sim ve sfatlarnda bir olmutur O
.

‘Biz çouz, bir olan O'dur’, çünkü çakmaklar çoktur fakat bütün

çakmaklardan ortaya çkan ate birdir. Çakman atqten veya aaçtan

olmas durumu deitirmez. Bu nedenle Allah hakknda ileri sürülen

görüler birbirinden farkllamtr. Hâlbuki hepsindefci maksat tektir.

Öyleyse her talibe gözüken ey sadece Allah’tr, bakas deildir! Her

ey O’ndan çkm ve tekrar O’na döner. Çakmakta ate bulmak iste-

yen kimse ‘çakan (zedeleyen, vuran)’ diye isimlendirmitir, çünkü zat-
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n bilmek üzere Hakk yaratklardan örenmeyi istemek sahih bilgiye

zarardr. Bu yönden Allah hakknda bilinecek olan sadece mertebedir

ve bu bilgi Hakkn bilhassa bir ilah olmasndan ibarettir. Zatm bilmek

istemek, müahede demektir ve Hakk müahede O’nun tecellisinden

meydana gelir. Bu durum bulunduu duruma ‘zedeler.’ Çünkü sen

O’nu snrl bir halde görebilirsin: Akln O’nu fikriyle snrlar ve Hak

da kendisini snrlam olduun surette sana tecelli eder. Bu ise ken-

dinde bulunduu duruma ‘zarar verir.’ Sen kendinde aklî bir nura sa-

hip solmasaydn, O’nu bilemeyecektin. Göz nuruna sahip olmasaydn,

göremeyecektin. Öyleyse sen Hakk nur ile müahede edebilirsin.

O’ndan baka da nur yok! Öyleyse sen Hakk Hak ile gördün ve bil-

din. Binaenaleyh Hak akla göre göklerin nuru iken göz için yerin nu-

rudur.

Allah Teâlâ nurunun özelliini ancak lambadan ibaret olan bir nu-

ra vermitir. Lamba semavi deil yeryüzüne ait bir nurdur. Böylelikle

Allah kendi nurunu lambaya benzetmitir. Bizim O’nu görmemiz gü-

nei ve ay görmemiz gibidir. Baka bir ifadeyle Hak lamba gibi olsa

bile görülme ve idrak edilmede lamba gibi deildir. Hak kendi

nefsiyle benim arzmdr, çünkü Hak bize tenezzül etmemi olsayd,

O’nu bilemezdik. Görmek yönünden ise semavidir. Hz. Peygamber’in

Allah hakkndaki bilgisinin ne kadar hikmetli olduuna baknz! Bu

bilgi nerede, akln bilgisi nerede! Bu nedenle Allah Teâlâ öyle buyu-

rur: ‘O’nu gözler idrak edemez, O gözleri idrak eder.’*40 Çünkü Hak nur-

dur ve nur bir nur vastasyla idrak edilir. Dolaysyla Hak kendisiyle

idrak edilir. ‘O gözleri idrak eder.’ Çünkü O nurdur. ‘O latiftir.’ Hak
latiftir ve zuhur ederken gizlenir. Bu nedenle kendisini bildii ve gör-

düü gibi bilinmez ve görülmez. ‘Habir’dir.’ Haber, zevk yoluyla bilgi

demektir. Hâlbuki Allah nurlar O’nu idrak edemez dememitir.

Nur olmasayd gözler görmezdi

Akü olmasayd hiç bir varlk bilmezdi

Öyleyse ilahi ve kevni nur vastasyla varlklar zuhur etmitir. Bu-

nunla birlikte onlar yokluk halinde sürekli Hakka gözükürlerken var

olduklarnda bize görünürler. Biz onlar yokluk halinde aklla idrak

ederken dta var olduklarnda duyuyla idrak ederiz. Hak ise her iki
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durumda onlar ‘görerek’ idrak eder. Mümkün yokluk halinde bir nura

sahip olmasayd, varl kabul edemez ve imkânszdan tefrik edilemez-

di. Öyleyse Hak mümkünü imkân nuru ile görmüken varlnn nu-

ruyla da yaratklar kendisini görmütür. Hak ile halk arasndaki fark,

iki görme arasndaki fraktan bellidir. Hak nur içinde nur iken yaratk-

lar yokluktaki karanlk içindeki nur; dta var olduklarnda ise nur üs-

tüne nur olurlar. Çünkü yaratlm Rabbine delilin ta kendisidir.

Bu bölüm daha fazla açklamay kaldrmaz, çünkü Hakkn bir

benzeri olmad için bu bölümde gizli bir tuzak vardr. Hakkn misal

vermenin dnda bilinmesi veya görülmesi mümkün deildir. Bu ne-

denle Allah bize öyle misal vermitir: ‘O’nun nurunun misali içinde

lamba bulunan bir kandilliktir. Lamba fanus içindedir. Sanki o yldz gibi-

dir. Mübarek bir aaçtan tutuur. Doulu ve batl olmayan bir aaç...’
341

Sonra öyle buyurmutur: ‘Nur üstüne nurdur. Allah dilediini nuruna

ulatrr.’
342

Yani bu iki nurdan kendi nuruna ulatrr. Doruya ulaan

kimse, hakknda misal verilen ile misali ayrt eder. ‘Allah misaller ve-

rir.'
343

Allah bu misali kendi nurunu anlatmak üzere vermitir. Misal

verirken gerçeklemesi mümkün olmayan bir ey de misal olarak veri-

lebilir. mkânsz olan var saymla var olmayaca gibi yaratlm bir ey
de var saym nedeniyle Hak olmaz. Hâlbuki var saym yoluyla mevcut

olan dta var olmayabilir. Hakknda misal verilen ve tebih yaplan o

misalin kendisi olsayd, misal bir yönden verilebilirdi. Dolaysyla bu-

rada yaplan benzetme var saym yoluyla mevcut olabilir.

Verilen misalden unu anladk: Biz Allah’a bir yandan uzakken

ayn zamanda O’na çok yaknz ve bu nedenle misal bizim için verile-

tildi ve bu sayede yaknlk ile uzakl birletirdik. Allah da bizim için

kendisini el-Karib ve el-Baid, Uzak ve Yakn diye isimlendirdi. Bunun-

la birlikte ‘O’nun benzeri bir ey yoktur'
344 Hâlbuki Allah bize ah da-

marndan yakndr. ‘O duyan ve görendir.’ Öyleyse Allah misal verilir-

ken yakn suret itibaryla uzaktr. Çünkü bir eyi var saymak, o eyin

kendisi gibi olmayaca gibi ayn zamanda onun benzeri de olmaz.

Bu bölümde haclarn Arafat’tan cem’e ve oradan Mina’ya gidii

örenilir. Arafat’tan haclar geceleyin ayrlrken Cem’den ayrlma oruç-

lunun gündüz vakti ayrlr; dilersen tamlamaya yapmadan gündüz der-

sin. Hac bütün bunlar kendinde toplayarak gündüz ve gece demek
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olan zamansal günün bütün ksmlarn kabul eder. Ayn zamanda on-

da akllarn nurunun talep edilene ulamasn zorlatran eyler bulu-

nur. Bu, matluba ar yatknlktan kaynaklanan latif bir perdedir.

Çünkü özlemin en güçlü hali, sevilenin yerinin görülme vaktidir. air

öyle der:

5evk en çok ne zaman artar:

Yolcu vatanayaklatnda

Öyleyse en garip ilerden birisi Hakkn insan vastasyla gizlenme-

si ve artk görülmeyiidir. Bilinmek için de insan vastasyla zuhur eder

ve böylece bilinir. Bu sayede insan perde olma halini ve zuhuru ken-

dinde toplar: nsan izhar eden-gizleyen, keskin-kör klçtr. Hak bu

durumu ondan görür, çünkü bu özellikte onu yaratmtr. nsan da

kendinden bunu görür, çünkü kendinden habersiz kalmaz. Ayn za-

manda insan kendisine ulalamayacan bildii eye ulamak isteyen-

dir. Öyleyse insan, kendisinden gerçeklemesini irade etmedii bir fiiü

bir kimseye emrederken Hak gibidir. Bu durumda Hak, Müriddir ve

deüdir. Öyleyse Hak bizim gözlerimizin sedefi olmasayd, biz O’nu

bilmenin sedefi olmazdk. Sedefte inci oluur. Öyleyse inci ve sedef

varlkta oluurlar ve varlk O’ndan bakas deildir. Fakat bu durum

bize gizli kalmtr. Bu gizlenme bir koruma gizlenmesidir. Sonra bizi

izhar etmi ve bize bizimle tannmtr. Allah bizi kendisini tanmak

üzere bize yönlendirmitir. Biz kendimizi tanynca, kendisini bilmeye

perde olduk. Öyleyse i inciyi örten sedefin dna çkmam olsa bile

zaman zaman çkar:

0 bir filiz biz ise pas

Cömertlik olmasayd varlmz yoktu

Kim nida ederse sanki o olur

Bu olu sebepsiz olmad ondan

Olu sözünden meydana gelir

01 sözü bo yere deil
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Biz O’ndan olduk ve O’nutla ortaya çkt

Dta ortaya çkan her ey

Geceleyin O bir nida

Biz ise gündüz O’ndanz

Söylediimin aksini dersen bil ki:

O gecedir biz nida’yz

‘Allal hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

CÖMERTLK HAZÎNELERNDEN
ON ALTINCI VASIL

Bilmelisin ki, Allah Teâlâ âlemdeki her eyi canl ve konuan ola-

rak yaratmtr. Ulvi ve süfli âlemde yaratlan ey ister donuk ister bitki

ister hayvan olsun canl ve konuandr. Bunun doruluk ölçütü u
ayet-i kerimedir: ‘Her ey O’nun hamdini tespih eder, fakat siz onlarn

tespihlerini anlayamazsnz. Allah halimdir .’
345 Yani sizi cezalandrmak

için acele etmez. ‘Balayandr.’ Yani varlklarn tespihlerini sizden

gizlemitir. Öyleyse doa âleminde beslenen ve hisseden her cisim,

canldr ve gizli veya açk bir ekilde konuandr. Baka bir ifadeyle

‘natk’ olmann tanmnn herhangi bir alt bölümüne göre ‘nanktr.’ Bu

balamda belirli bir tanmlananda eksik kalan ey, baz insanlar için o

eyden gizli kalan eydir. Ondan gözüken ksm ise açk olandr. Bu

nedenle donuklarda, bitkilerde, hayvanda ve insanda tanmlar farkl-

lamtr. Keif ehline göre hepsi canl ve konuandr: Her ey Allah’n

hamdini tespih eder.

in gerçei böyle olunca, Hakkn bütün varlklara hitab mümkün

olmu, hatta fiilen böyle gerçeklemi, Allah gök, yer, da gibi bütün

varlklara vahyetmi, onlar -kendilerine emir verdiinde- itaat veya

emaneti sunduunda geri durmak özelliiyle nitelemitir. Her ey

O’na secde ettirmitir, çiinkü Allah her eye tecelli etmitir ve her eye

o eyin anlayaca ekilde hitap etmitir. Allah yere ve göe öyle der:
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‘steyerek veya istemeden geliniz. Onlar isteyerek geldik dediler.’
346

Allah

her göe kendi emrini vahyettii gibi her yere o yerin emrini

vahyctmitir.
c
Rabbin arya vahyetti’,

3*7
‘Sana vahyettik’ yani Hz. Mu-

hammedi hitap ederek ‘emrimizden bir ruh.
5
Böylelikle Allah’n vahyi

herkese amil olmutur. Fakat geride u kalmtr: taat edenlerle itaat

etmeyenler kimdir? Duyan duyandan nasl üstün olur? En garip iler-

den birisi duyann sarlk, görenin körlük, konuann dilsizlikle nite-

lenmesidir. Böyle bir insan anlasa bile düünmez ve piman olmaz.

inkâr direnen nefislerin özellii

Tpk kendinde gizlenmi ate ile yakc olmas gibi

Haber almann varl ve zorlamas olmasayd

Nefisler herhangi bir vakit direnemezdi

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘0 gün dilleri ve elleri yaptklarna kar-

lk aleyhlerine tanklk eder.’
348 Bu nedenle aleyhlerine tanklk eden de-

rilerine öyle derler: *Niçin aleyhimize ahitlik ettiniz
’349

Deriler ise öyle

derler: ‘Bizi her eyi konuturan Allah konuturdu.*
3S0 Bu ifade geneldir

ve deriler ‘konuma/nutk’ özelliini insann ayrc özellii sayanlara

göre hakikati daha iyi bilmitir Böyle yapanlar insann dndaki var-

lklar canllk ve konuma özelliinden bütünüyle soyutlarlar. Kim

müahededen yoksun kalmsa, pek çok bilgiyi de kaçrm demektir.

Sen görmediin bir ey hakknda hüküm verme ve ‘Allah yarattn en

iyi bilendir’ de!

nsann ara bedenidir ve beden yaptklar hakknda onun aleyhine

ahiüik eder. Baknz! O bilmedii bir eyle mi insann aleyhine ahit-

lik eder? Allah katndan gelen vahiyden baka bir eyle mi ahitlik ya-

par? Biz de Allah’n peygamberlerin ümmetleriyle yaad hikâyelerle

ilgili bildirdii vahye göre önceki ümmetler hakknda ahitlik yaparz.

Biri görmediiyle ahitlik eder

Doru haber gelince ona

Hepsine kendi türünden vahyedilmi

Öyleyse hepsi natktr
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Bak! Varlkta O’ndan baka yok

Halkn ve Yaratan’n varl

Gerçek hakkndaki bilgi kaynamz sadk haber ile görmekle s-

nrlannca, bütün âlemin ona kefolunduunu anladk.

Ne örtü var ne perde

Hepsi zahir ve açk

Hak kukusuz bilinir dc

Onun srr içinde sakl

Allah bir eye var olmay ‘vahyeder’ ve o ey var olur. Ona diledi-

ini gösterir, o da görür. Öyleyse bir varln sadk haberden harekede

ahitlik etmesi, hiçbir kukunun bulunmad görmek nedeniyle ahit-

lik etmesi gibidir. Misal olarak Huzeyme’nin ahitliini verebiliriz. Hz.

Peygamber onun ahitliini iki adamn ahitlii saym, tek bana yap-

t ahitlie göre hüküm vermitir. Böylece vahiyle ahitlik etmek, gö-

rerek ahidikten daha kâmildir. Çünkü Huzeyme’nin ahitlii görme-

sinden kaynaklansayd, ahitlii iki adamn ahidiinin yerini alamazd.

Allah bu sayede bizim hakkmzda u ayeti muhafaza etmitir: ‘Size ne-

fislerinizden bir resul gelmitir.’
351

Surenin sonuna kadar bu ayet (tek sa-

habenin ahitliiyle) sabit olmutur. Çünkü Kuran’ toplayan kimse,

bir ayeti iki veya daha fazla ahitlin ahitliiyle kabul etmiken bunun

tek istisnas bu ayettir: ‘Size kendinizden bir resul gelmitir
’352 Çünkü bu

ayet sadece Huzeyme’nin ahitliiyle sabit olmutur.

VASIL VE TEMBH

Zevk kaynakl hadiselerden söz etmek mümkündür, fakat onlarm

tam olarak anlalmas söz konusu deildir. Fakat ‘zevk’ edilen bir e-

yin verilmi misali vardr ve ondan bilhassa o misale uygun yön anla-

lr. Bir hakikate dair verilebilecek haber ortak tecrübe alanyla snrldr

ve bu bilgi terimletirilebilir. Misal olarak duyu sahiplerine duyuyla al-

glanan durumlarn bildirilmesini verebiliriz. Böyle bir haberi duyusuy-
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la alglayan insan haber verir ve bu algya hangi lafzn uygun düecei-

ni bilir. Söz konusu lafz insanlar arasndaki ortak kullanmla bulun-

mu bir lafzdr. Kuran okunduunda Allah’n kelamn duyduumuz-

dan kuku duymayz. Hz. Musa kendisiyle konutuunda Allah’m ke-

lamm duymutu. Bu duyma karsnda biz nerede,
conu dorudan du-

yan’ Musa nerede? Zevk kaynakl haberler de böyle gerçekleir! Çünkü

Allah’n kelamn vastalar ortadan kalkarak bizzat O’ndân duyan ile

O’ndan aktarlrken kelam duyanla eit olmaz. Birinci kii vastaldr

ve duyduunu haber vermede muhayyerdir: dilerse vastal olarak ha-

ber verir, dilerse kelam sahibinden aktarr. Nitekim Kuran’da da böyle

gelmitir. Allah Teâlâ kelam kendisine izafe ederken öyle der: ‘Onu

komu edin, ta ki, Allah’n kelamm duysun.’
353 Burada Allah kelam ken-

disine izafe etmitir. Allah bu kelamn vastaya ve mütercime izafesi

hakknda yeminle öyle der:
‘
Deerli bir resulün getirdii sözdür. 0 resul

güçlü arn sahibi Allah katnda çok itibarldr.’
354 Baka bir ayette öyle

der: ‘O kerim bir resulün sözüdür, airin sözü deildir.’
355

Bu hitabn içerdii eyi lah’tan anlardysan, deerli bir bilgiyi ö-

rendin demektir. Ayn ekilde
c

Rablerinden onlara hadis bir söz geldiin-

de...’
356

buyurur. Burada Allah hadislii kelamna izafe etmitir. Her

kim kelamla konuulan eyi ayrt ederse, bir tür marifete ulam de-

mektir. Rahman vastalar kaldrmakla sözünü duyurmak ister, bunun

gayesi, sözün güzelliini görünce dinleyende konuan görme özlemini

yerletirmektir. Dinleyici dinledii kelamn güzelliini duyunca, sözü

söyleyeni görmeyi arzular ve bu özlem pekiir. Bilhassa Hz. Peygam-

ber öyle der: ‘Allah güzeldir ve güzeli sever.’ Cemal ve güzellik, özü

gerei sevilir. Hak kendisini güzellikle nitelemi, nefisler kendisini

görmeye özlem duymutur. Akllara gelirsek, onlar bu hususta ya hay-

rette kalrlar ve bir hüküm veremezler veya görmenin imkânsz olduu

hükmünü verirler. Böyle hüküm vermelerinin nedeni, doal olarak

gözlerdeki snrlama özelliinin bulunmasdr. Zevkten yoksun olduk-

lar için de snrlanmann gözlerin görmesinde doal ve zorunlu bir

durum olduunu zannederler. Müminler söz konusu olunca ‘
Gözler

O’nu idrak edemez’
357

ayeti nedeniyle bu hükmü daha da pekitirebilir.

Hâlbuki ba gözünün bir idraki olduu gibi kalp gözlerinin de idraki

vardr ve her ikisi de hadistir. Kendisi yaratlm olan aklla idraki

mümkün ise (kalpteki) gözle idraki de mümkün ve sahihtir. Çünkü bir
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yaratlmn dieri üzerinde hadislk itibaryla üstünlüü yoktur. sti-

datlarn farkll dikkate alnrsa, her kabiliyet istidatlar nedeniyle

Hakk kendi teorik/nazari gücüyle idrak ettii söylenen istidat neyi ka-

bul ediyorsa onu kabul edebilir. Binaenaleyh böyle bir idrak ya bütü-

nüyle reddedilmeli veya bütün olarak mümkün saylmal veya Haktan

bir bildirim vc kukusuz nas gelene kadar veya insan kendinden bunu

öreninceye kadar bu görmenin imkânszl veya imkân hakknda

hüküm vermeden çekimser kalmak gerekir.

Hakkn aklla idrak edilebilecei fakat gözle idrak edilemeyeceini

zannetmek ciddiyetten uzak bir davrantr. Böyle bir insann ne akl

ne göz ne de kendinde bulunduklar hal üzere hakikader hakknda bil-

gisi vardr. Mutezile mezhebinden olanlar bu ksma girer, çünkü onlar

böyle düünür. Adete bal durumlar ile doal durumlar ayrt etme-

yen kimseyle herhangi bir bilgi hakknda konumak uygun deildir.

Özellikle zevk bilgileri hakknda böyle Birisiyle konumak doru deil-

dir. Allah Teâlâ kelamn (vastalar ortadan kaldrmak yoluyla duyur-

makla) kullarn görmeye bo yere tevik etmemitir. Hz. Musa Allah

onunla konutuunda, kendisini görmeye sevkedecek bir eyi anlama-

m olsayd, böyle bir talepte bulunmazd. Çünkü vastalarn kalkma-

syla Allah’n kelamn dorudan duymak, O’ndan anlamann ta kendi-

sidir. Dolaysyla bu esnada tevile veya düünmeye gerek yoktur. Buna

karlk Allah’n peygamber ve kitap gibi bir vastayla konutuu kim-

seyse, tevile ihtiyaç duyar. Bu makamda duymak anlamann kendisi

olunca, Hz. Musa kendisine uyup bu yüce menzilin sahibi olmayanlara

Allah’ görmenin imkânsz olmadn öretmek amacyla O’nu gör-

mek istemitir. Allah peygamberlik görevini verip konumak üzere

seçmesiyle Hz. Musa’y insanlardan üstün yaptna ahitlik etmitir.

Allah ona öyle der: ‘Sana verdiimizi al ve ükredenlerden ol.’
358 Baka

bir ayette öyle der: ‘ükrederseniz artrrz’
359

Hiç kukusuz Hz. Musa seçilme, kendisiyle konuulma nimetine

karlk olarak -Allah’n emretmesi nedeniyle- zorunlu bir ekilde ük-

retmi, Allah da nimederine ükretmesine ilave olarak kendisine fazla-

dan ‘görmek nimetini
5

ihsan etmitir. Acaba Allah Hz. Musa’nn tale-

bine karlk arta balad ve ayette belirtildii üzere uygulad

görme nimetini ona vermi midir? Yoksa Hz. Musa O’nu görmemi
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midir? Ayet farkl ekillerde yorumlanabilir. Allah imdiki zamanda

görmeyi olumsuzlam, sadece ‘cek’ ekiyle gelecek zaman olumsuzla-

mnr. Allah daa tecelli etmitir. Da hadis bir eydir ve Hakkn te-

cellisi karsnda parçalanmtr. Buradan dan Rabbi gördüü bilgisi-

ni elde ettik ve bu görmek, onun parçalanmasn zorunlu klmtr. Öy-

leyse bir yaratlm Hakk görmütür. Böyleyken parçalanma esnasnda

Hz. Musa’nn Hakk görmesine mani var mdr? Olumsuzlama gelecek

zamanda gerçeklemitir ki akll insan için o vakitte görmenin de en-

geli yoktur. Hz. Musa için baylma dan parçalanmasnn karlyd.

Sonra bilmelisin ki, Hakk bilgi yönünden idrak eden, ilahi bilgi

hakknda herhangi bir meseleyi kaçrmaz. Hakk gözüyle gören, âlem-

deki her türü görür. Kendisini bir maddede olmadan gördüünde ise

âlemdeki hiçbir türü kaçrmaz. O’nu nefsine ait olumlu özellikle bilirse

bu bilgi bir tenzih bilgisidir ve bu bilgi kendisine bu makam kazan-

drmaz.

Hakk görmenin Allah hakkndaki nazari bilgide bir art ve açklk

demek olduunu ileri sürenler de vardr. Böyle bir görü, orada bulu-

nanlardan birisi gerçei anlamayaca için bunu söylememise, keif ve

tecelli yolundan Allah hakknda bilgisi olmayan kimselerin görüüdür.
>

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

CÖMERTLK HÂZNELERNDEN
ON YEDNC VASIL

Var Olmayann Fenas ve Ezeli Olann Bekas

Büyüklerden birisi bu hâzinenin var olmayann fenas ile ezeli ola-

nn bekasn içerdiini söylemitir. Bu mesele, kefi tam yerlememi

ve müahedesi kesinlememi bir insann yanlaca bir meseledir. öy-

le ki: nsanlarn bir ksmna matlubu hakknda bir imek parldar ve

halinin gereini yapmak ve onu tamamlamak yerine bununla yetinerek

bu makam hakknda görmü olduu eyle hüküm verir. Bu hükmü ise

(müahede eksik kald için) ya kendi zannna göre verir veya halinin
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gereini yerine getirdiini zannederek kesin bir inançla verir. Bu nite-

likte olan adamlar gördüm. Böyle bir hal, bu hususta berzah ilmi hak-

knda tannan Sehl b. Abdullah Tüsteri’ye arz ölmütü. Bir parlt

kendisine ilimi, bilgi bakmndan insanlarn berzahta bulunduklar

durumu kavram, fakat unu görmek üzere beklememitir: Acaba

gördüü hususta ehlinde farkl hallerde bir deime meydana gelecek

mi? Yoksa onlar bir halde sürekli kalacaklar mdr? Sehl insanlarn -

kendisinin gördüü üzere- bir halde kalacaklar hükmünü vermitir.

Bu durumda onun görüü sahih ve sadk iken Berzah âleminde insan-

larn -gördüü ekilde- kyamete kadar bir halde kalacaklar hakkndaki

hükmü yanltr.

Benim de bu vasftaki insanlardan gördüklerim vardr. Onlarn

hzla geri geri döndüklerini ve kendinden alndklarnda da sabit kal-

madklarn gördüm. Onlardan birisine sordum: ‘Seni böyle süratle

döndüren nedir?’ Bana öyle dedi: ‘Kendisini görünce varlmn yok

olmasndan korkarm.’ Yani nefsi hakknda korkuyordu. Hali böyle

olan bir insann bir eyin hakikatine ulamada aya sabit olmayaca

gibi onda derinleenlerden de olmaz. Öyleyse' gördükleriyle snrl kal-

salard ve hüküm vermeselerdi, onlar adna daha iyi olurdu. Yabanc

bir insan böyle bir sözü doru sözlü bu insandan duyup sonra Berzah-

ta bir halde kalmann mümkün olmayacan iittiinde, sûfler arasn-

da böyle hususlarda görü ayrl bulunduunu zanneder. Hâlbuki bu

bir görü ayrl deildir, çünkü derinleen insan müahede ettii eyi

söyler ve onun bilgiden ulat yer burasdr. Derinlememi olan ise

yine gördüünü söyler, fakat buna bir de ulat halin sabit olduu

hükmünü ekler. Biraz daha kalm olsayd, Berzah’ta dünyada olduu

gibi deimeyi görecekti, çünkü Allah ‘her gün bir itedir.’ Gün bir

e’ndeki birim zamandr. Allah Teâlâ öyle der: ‘Göklerde ve yerdeki

herkes O’ndan ister. 0 her gün bir e'ndedir.’
360 Yaratma, dünyada,

ahirette veya berzahta olsun, yenidir ve bir varln iki nefes bile bir

halde kalmas mümkün deildir. Bunun nedeni âlemin sürekli Allah’a

muhtaç olmas için ilahi geniliktir. O halde âlemde her an bakala-

mann olmas zorunludur. Allah, âlemi her nefes yaratandr ve bu ne-

denle her nefes varlklarn halleri yenilenir. A’yan’n hükmü kendi ha-

kikatlerine göre unu verir: Bir hakikat olduunda, bu hallere göre

meydana gelir.
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Arkadalarmzn bir ksm mümkünlerin hakikatlerinin hallerini

koruyann varln kendisi olduunu ileri sürmütür. Mümkünlerin ise

kesinlikle varlklar yoktur, onlar sabittir. Hüküm hakiki varlk demek

olan zahiri varlndr. Bir ksm a’yann varlkla nitelenmi olduunu

ve o varl Hak’tan kazandklarn söylemitir. Çünkü onlar, çok olsa-

lar bile cevher bakmndan birdirler. Hak her nefes halleri onlara giydi-

rir, çünkü hallerin ancak onlarda varl olabilir ve Hak her zaman bi-

riminde onlarda halleri yeniler. Birinci görüe göre ‘var olmayan fani

olsun diye’ ifadesi anlalr. Bu durumda gerçekte olmayan eyin varlk-

ta izi kalmaz ve ondan nitelikler çekip alnr. Bu, tenzih halidir. Ezeli

olarak var olan ise bulunduu hal üzere kalcdr. O, âlemlerden müs-

tanidir, çünkü âlem mümkünlerden bakas deildir. Allah ise onlarn

kendisine delil olmasna muhtaç deildir, çünkü daha önce belirttii-

miz üzere böyle Kir durumda Allah’a delil arayacak kimse yoktur.

Mümkünler sabit hakikatlerinde Hak tarafndan görülürler. Hak da

sabit -yoksa mevcut deil- gözleriyle mümkünlerin sabit hakikatlerine

görünür. Baka bir ifadeyle Allah mümkün hakikatleri sabit hallerinde

görürken onlar Hakk var olarak görür.

Dier görü ise mümkünlerin hakikatlerinin var olduu, ilahi

isimlerin onlarda eserlerinin bulunduu ve baki kalmalar için Hakkn

o isimler vastasyla kendilerine yardm ettiini söyler. Söz konusu

eserler ve müahede sahibinden onlar kabul eden hakikatler ‘hal’ itiba-

ryla fani olurken gerçekte bulunduklar hal üzere kalrlar; bu görüü

söyleyende fani olduu gibi fani olmazlar. Bu fena halinin ardndan

böyle bir insan Allah’tan bakasn müahede etmez. Bütün varlklar

Hakkn varlnda içkindir ve bu makam sahibine görünmezler. Bu

durumda varlklar güne karsnda yldzlar gibidir. En büyük k
kayna olan günein domasyla yldzlar gizlenir ve onlarn varlktan

‘fani’ olduklar söylenir. Hâlbuki onlar gerçekte yok olmamtr. Aksi-

ne onlar' kendi imkân hallerinde kalcdr ve bulunduklar feleklerde

yüzmeyi sürdürürler. Sûflerin her iki görüü de dile getirdikleri bili-

nir.

Bu makamdakilerin bir ksm Hak karsnda yaratklarn duru-

munu aya yansyan nlarna bakarak güne karsnda avn durumuna

benzetmitir. Zat bakmndan ayn olmad gibi güne veya
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onun da ayda bulunmaz. Fakat göz durumu böyle alglar. Öyleyse

aydaki k güneten baka olmad gibi mümkünlere ait varlk da

Hakkn varlndan baka deildir. Bu yönüyle mümkünlerin varl
aynadaki surete benzer. Güne ayda olmad gibi günenn giz-

lenmi olduu geceleyin aydan yaylank da günein ndan baka

bir ey deildir. Fakatk aya izafe edilir. Nitekim Allah’n kelam da

‘O kerim bir elçinin sözüdür’*
61

ayetinde peygambere/elçiye izafe edilir.

Kendisini okurken Peygamber’n sözünün Allah’n kelam olduu söy-

lenmitir. Bütün Kuran okuyucularnn sözleri Allah’n kelamdr. Her

görüün bir doruluk yönü vardr ve keif de zikrettiimiz bu husus-

lardadr. O halde Allah ehlinin görü ayrl (gerçekte) bir ittifaktr,

çünkü onlar hep ayn yaydan ok atarlar. Öyleyse iin bütünü bir haki-

katin yok olmasyla halin fani olmas arasnda gider gelir. Allah ehlin-

den baka iki zdd birletirebilecek kimse âlemde yoktur, çünkü onla-

rn hakka’l-yakîn olarak idrak ettikleri Hak iki zdd kendinde toplad
gibi arifler de O’nu bilmilerdir. Binaenaleyh O, *

ilktir
,
sondur, zahirdir

ve batndr.’
362 Hak iki farkl nispet yönünden deil bir yönden ve bir

hakikatten böyle nitelenir. Onlar makulün alann ayrt etmiler, bu

nedenle akllar kendilerini snrlamamm Aksine onlar, muhakkik me-

tafzikçilerdir (ilahiyyun) ve Allah onlara kendilerine göstermi olduu

eyleri hakka’l-yakîn olarak göstermitir. Öyleyse onlar kendileridir ve

kendileri deillerdir.
‘Annda sen atmadn, fakat Allah att.’

363
Ayette

Allah önce olumlam, sonra olumsuzlamtr. ‘Allah bize yeter ve kâfi

gelir.’

Bu meselede imam olan eyh Ebu’l-Abbas b. Arif es-Sünhacî öy-

le derdi: ‘Hak resmin (beden) ortadan kalkmasyla zuhur eder.’ eyh
Ebu Meyden de öyle derdi: ‘Rablii müahede etmekten haz alabil-

mek için kulluk resminin geride kalmas zorunludur.’ Kueyrî’nin Risa-

le’sinde zikredilen eylerden birisi olan Kasm b. Kasm ise öyle der:

‘Hakk müahede etmek fena demektir. Onda haz olmaz.’ Bütün bu

görüler dorudur. Çünkü daha önce bu kitapta iki ahsn bir tecelliyi

bir araya getiremeyeceklerini söylemitik. Hak bir ahsa iki defa ayn

ekilde tecelli etmez ve O’nun tecellilerinin birbirinden farkl oldukla-

rn da belirtmitik. Çünkü tecelliler manevi, ruhani, melekî, doal,

unsun suretleri içerir. Hak hangi surette dilerse, onda tecelli eder. Ni-

tekim Allah, ''diledii bir surette seni terkip etmitir.’
364 Yolda da diledii
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herhangi bir makama seni yerletirir. Binekler farkl farklyken binen

birdir. Allah kime manevi suretlerde tecelli ederse, resmin fani oldu-

unu söyler; kime doal ve unsuri suretlerde tecelli ederse, müahede-

den haz aldn söyler. Müahedede haz bulunmadn söyleyen kim-

seye tecelli ruhani surederde gerçeklemitir. Öyleyse herkes doru
söylemektedir ve müahede ettiini ifade etmektedir.

Peki bütün bu müahedelerin arasnda hangi müahede daha üs-

tündür? Bu konuda seni kendi zevkinle ba baa brakrz. Böylece bi-

zim örenmi olduumuzu sen de kendi zevkinden örenirsin.

Bu vasldan ayrk olan ve olmayan ey örenilir. Kimin farkta ol-

duu ve kimin olmad bu vasldan bilinir. Rabbinden açk delile sa-

hip olann kim olduu ve bu delilin mahiyeti bu vasldan örenilir.

Temizlikle nitelenen herkes için temizlik türleri bu vasldan örenilir.

Knanm meyil ile övülmü meyil bu vasldan örenilir. Dinde kendi-

siyle ortakln gerçekletii hususlar bu vasldan örenilir. Dinde

neshedilip iki peygamberin kendisinde ortak olmad hususlar, bu va-

sldan örenilir. Yaratklar arasnda mevcut bir eyden yaratlan ile

mevcut bir eyden olmadan yaratlanlarn neler olduu bu vasldan ö-
renilir. Âlemin bu konudaki mertebeleri bu vasldan örenilir. Hakkn
kullarndan talep ettii muamele tarz bu vasldan örenilir. Onlar

Hakka nasl davranrlarsa, Hak da onlara öyle davranr. Bu durum e-

riatn bütün hükümlerini içerir. Allah yaratklar hakknda olduu gibi

kendisi hakknda da böyle hüküm vermitir. Yaratklarda bulunan gü-

zel ahlakn ilahi ahlak demek olduu da bu vasldan örenilir.

CÖMERTLK HÂZNELERNDEN
ON SEKZNC VASIL

Doann Kendi Dndaki eylere Üstünlüü:

Çünkü Doa lahi simlere Benzer

Bu vasl, doann kendi dndaki eylere üstünlüünü içerir. Bu-

nun nedeni doann ilahi isimlerle olan benzerliidir. alacak olan.
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var olan bir eyin etki etmesi deildir: alacak olan, etki edenin

madum olmasdr. Bütün nispeder var olmayan durumlar/eylerdir.

Bununla birlikte onlar etki ve hüküm sahibidir. Öyleyse varl olma-

yan ve fakat etkisi ve hükmü gözüken her ey, gerçekte görünmeyen ve

gayb diye ifade edilen eydir. Çünkü dta var olmayan ey gerçekte

gayb halindedir. Doa dta varl olmayan bir eydir ve dolaysyla

onda bir varl yoktur. Ayn zamanda sabitlikte de bir durumu yok-

tur, dolaysyla onda da bir varl bulunmaz. O halde doa gerçek

gayb âlemidir ve tpk imkânszn bilinir olmas gibi o da bilinendir.

Bununla birlikte doa sabitliin ve varln kendinden olumsuzlanma-

snda imkânsza benzese bile, onun bir etkisi vardr ve kendisinden su-

retler ortaya çkar. mkânsz ise öyle deildir.

Bu gaybn anahtarlar ise kendilerini sadece her eyi bilen Allah’n

bilebildii ilahi isimlerdir. lahi isimler gaybî nispederdir, çünkü gayb;

gayb iken, yani kendisi görünmezken, anahtar olabilir. Bu isimlerden

farkl hakikatler örenilir ve onlarn birbirinden çok farkl olduklar bi-

linir. Bütün bu farkl ve çok saydaki hakikat ancak Hakka izafe edile-

bilir. Çünkü Hak bunlarla isimlendirildii halde onlar nedeniyle ço-

almayandr. Söz konusu hakikatler Hak’ta bulunan (O’nunla kaim)

var olan durumlar olsalard, hiç kukusuz, Hak onlar nedeniyle çoa-

lrd. Binaenaleyh Hak onlar da bilinen her eyi bildii gibi bilmitir.

Biz ise o hakikatleri onlardan bizde gerçekleen etkilerin farkllndan

hareketle bildik ve bizdeki etkilerine göre onlar isimlendirdik. Böyle-

likle eserler bizde çoalm, bu nedenle isimler de çoalmtr. Hak ise

onlarn isimlendirilenidir (müsemma). Bu nedenle hakikatler kendisine

nispet edilmi, fakat Hak kendiliinde hakikatler nedeniyle çoalma-

mtr. Biz de hakikaderin dta varlklar olmad eklinde onlar bil-

dik.

Allah Teâlâ daha önce gaybde dank ve ayr halde bulunan haki-

kaderi bir araya getirmekle doal cisimler âlemini açmtr (yaratm-

tr). Söz konusu hakikader gaybde dank bulunurken bilgide dank
olduklar biliniyordu (veya ayr ayr biliniyorlard). Hakikader kendile-

ri nedeniyle toplanm olsayd, cisimler âleminin varl -Allah nede-

niyle deil- kendisi nedeniyle ezeli olurdu. Hâlbuki Allah’tan olmayan

Allah’tan baka bir varlk yoktur. Baka bir ifadeyle kendisi nedeniyle
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demektir. Böylelikle cisim ve bölünebilir her ey tanmn dna çkar.

Sonra ‘arazlar kabul eden’ dersin, bu kez arazlar kabul etmeyen eyler

tanmn dna çkarken arazlar kabul edenler tanma dahil olur. Bütün

bu anlamlarn bir araya gelmesiyle ccvher-i fcrd diye isimlendirilen e-

yin tanm gerçekleir. Nitekim dier tanmlarla birlikte bir araya gel-

mekle de cisim meydana gelir. Anlamlarn bir araya gelmesiyle kendi

balarna var olup araz ve sfadann kendisinde bulunaca bir yer talep

eden suretler meydana gelir. Buradan kesin olarak unu anladk: Hak-

lan dndaki her ey yok olucu arazlar ve yön deitiren gayelerdir.

Her ey, varlkla nitelenmi olsa bile, kendiliinde madum hükmünde-

dir ve onun varln koruyacak bir koruyucunun bulunmas gerekir.

Varln koruyacak olan Allah’tan bakas deildir. Âlem yani onun

varl nispedere deil de Hakkn zatndan kaynaklanm olsayd, âlem

varlkta hakka eit olurdu. Hâlbuki gerçek böyle deildir. Öyleyse nis-

petler ezeli olarak Allah’n hükmüdür ve onlar âlemin varlnn Hak-

lan varlndan sonra gelmesini isterler ki böylelikle âlemin varlnn
zamanda meydana gelmesi, yani hadislii mümkün olur. Bu durum

Hakka ait meiyet nispetinden ve ilahi bilginin âlemin zaman içinde

varln takdir etmesinden kaynaklanr. Böylelikle âlemin var olmas

yok olmasna tercih edilmitir. Tercih edilen varl tercihle nitelenme-

yen zatî varlkla yanamaz ve onunla bir olamaz.

Alemin dta zuhuru bu anlamlarn toplamndan ibaret olumca, bu

tanmlanm ve akledilir eye söz konusu anlamlarn tümü iliince,

kendiliinde bu anlamlarn toplamndan baka bir ey olarak ortaya

çkmtr. Anlamlar ise onun üzerinde yenilenir. Allah anlamlar üze-

rinde yenilemekle âlemin varln koruyandr ve bunlar tanmlanan

eylerin ta kendisidir. Öyleyse bürün tanmlananlar, insanlarn hakkn-

da karklk ve kuku içinde olduklar ‘yeniden yaratma’ halindedir. Al-

lah sürekli yaratrken âlem Hakkn yenilemesiyle varlnn korunma-

sna muhtaçtr. Âlem özü gerei makul ve Allah vastasyla mevcuttur

ve onun zati tanmlar kendisinden ibarettir. te Hisbaniyye’yi (sofist-

ler) âlemdeki varlklarn her an yenilendii fikrine inanmaya götüren

sebep budur. Hâlbuki onlar böyle düünürken tanmlanan olmas ba-

kmndan âlemin makuliyetinden ve anlamn kendisinden habersiz

kalmlard. Bu ise gerçekte vehmi bir durumdur ve ancak vehimde

varl olabilir. Âlem bu anlamlar kabul eden eydir. Bilgide ise âlem
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varl zorunlu olan yegâne varlk, Allah’tr. O’nun dndakiler -zat

gerei deil- Allah nedeniyle mevcuttur. Öyleyse (Allah srr ve daha

gizliyi bilir ayetinde geçen) Sr nispetierin akledilir olmasyken daha

gizli olan ise onlarn hakikatleridir. Öyleyse doann etkisi ilahi

meiyet vastasyla ortaya çkmtr ve doa gaybtir. Meiyet gaybn

anahtardr.

Meiyet dta varl olmayan ilahi bir nispettir. Öyleyse anahtar

gaybtir ve görünmezdir. Bu nispetler bilgide sabit olmasayd, kendileri

gayb ve yok olsalar bile, herhangi bir mevcudun var olmas mümkün
olmayaca gibi halk veya Hak da olmazd. Öyleyse bu hakikaderin

varl zorunludur. Gayb bütün varln kendisiyle zuhur ettii genel

ve yaygn nurdur. Hâlbuki o nur kendiliinde gözükmez. Baka bir

ifadeyle gayb hâzinesi kendinden olan genel hazine demektir.

Söylediim meseleyi daha anlalr hale getirecek bir açklama is-

tersen, tanmlanan bir eye ait zatî tanmlara dikkat etmelisin! Tanm-

lanan tanmlar sayesinde bilinir. Tanmlar yoksa bilinen yok olaca

gibi var olduklarnda -var olmasalar bile- genel anlamda bilinirler. öy-
le ki: Cevherin, yani cevher-i ferdin tanmn yapp onun bir ‘ey5

ol-

duunu söylersin. Burada en genel cinsi ifade etmi saylrsn. Eya için

‘eylik’ bir varlk durumu deildir ve bunun böyle olmas gerekir. Bu

durumda kendi bana var olan eyler ile kendi bana var olmayan ey-

ler bu tanma dahildir. Cevheri açklaman gerekir ve bilinenler kendi

zadaryla açklanabilir. Zati tanm bu demektir. Bunun için ‘mevcut
5

dersin ve ey kelimesinden daha özel bir eyi getirmi olursun ve bütün

mevcudar bu sözün kapsamna girerken eylii olup varl olmayanlar

bunun dnda kalr. Sonra cevher için ‘kendi bana kaim 5

dersin. Bü-

tün bunlar, bilinen manalardr ve kendileriyle bir takm sfadann bilin-

dii tanmlanana ait eylerdir. Sfat ise kendi bana var olamaz. Bu an-

lamlarn bir araya toplanmasyla kendilerinden var olan varlklar mey-

dana gelir. Bunlar duyu ve akl tarafndan idrak edilen eylerdir. Böyle-

likle kendi bana var olmayan bütün varlklar bu tanmn dna çkar.

Sonra ‘mekânl5

dersin. Bu kez bakalar bu tanma ortak olurken

baz eyler de kendisinden ayrr. Mekâna yerlemek bir hükümdür ve

alanda ölçüsü olan veya mekâna yerlemeye elverili eye iaret eder.

Sonra cevher için ‘tekil (fert)’ dersin ki tekil (fert) zat bölünmeyen
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bu anlamlarn bütününden baka bir ey deildir ve böylelikle âlem

duyulur hale gelmitir. Kendiliinde ise makullerin toplamndan iba-

rettir. Bu durumda âlemin tasavvur edilmesi güçlemi ve yehmin bas-

kn geldii kimse için daha da çetin gelmitir. Vehmi baskn gelen in-

san bilgisiyle vehmi arasnda hayrete dümütür ki, bu mesele hayrete

düülecek bir meseledir. Bir grup cevherde arazlarn yenilendiini ileri

sürmütür. Cevher ise varl sabit olandr. Bununla birlikte onun be-

kas arazlarla mümkündür. Bu görüü ileri sürenler, inkar ettiklerini

iyice incelemi deildir; bir ey gizli kalm, onu bilememi, bir ey

kendisine gözükmü ve onu bilebilmitir. Baka bir grup ise arazlarn

bir ksmnn yenilendiini ileri sürmütür ki onlara göre arazlar deni-

lenler bunlardr. Bu arazlarn dndakiler ise gerçekte âlemin verdii

hükme göre araz olsalar bile ‘lazm sfatlar’ diye isimlendirilir. Misal

olarak altnn sarln ve zencinin siyahln verebiliriz. Bütün bu gö-

rüler arazlar var olan eyler sayanlara ait görülerdir. Baz kimseler ise

bütün bunlarn var olmayan nispetler olduklarn ileri sürmütür. On-

lara göre arazlar sadece kendilerini alglayanda vardr ve gerçekte var-

lklar yoktur. Bize ulatna göre -ki sorumluluk aktarana aittir- Kad

Ebu Bekir b. Tayyib el-Bakillani bu görütedir.

Keif elli Allah hakknda söylenmi bütün görülere, bütün mez-

heplere, nihale ve milele mttalidir ve bilmedikleri bir mesele yoktur.

Bir yönrem sahibinden aktarlan veya bir yasaya bal din mensubun-

dan gelen veya Allah veya âlemdeki herhangi bir varlk hakknda dile

getirilen görü, inanç veya hakknda görü ayrlna düülen veya çe-

likili veya birbirine benzeyen bir kanâat söz konusu olunca, keif eldi

herkesin kendi inancna nasl vardn ve bu düünceyi nereden ald-

n anlar ve o kanaati o yere nispet eder, onu ifade eden kimsenin ge-

rekçesini onaylar. Onu suçlamaz ve ‘abes bir görütür5 demez. Çünkü

Allah yeri ve göü ve ikisinin arasndaki eyleri abes olarak yaratma-

mtr. Allah insan da abes yaratmamtr. O inam sadece kendi sure-

tinde olsun diye yaratt. Âlemdeki her ey baz eyleri bilirken baz ey-

lerin cahilidir. nsan- kâmil ise öyle deildir, çünkü Allah Teâlâ insan-

kâmile ilahi isimleri öretmi, cevamiü5
l-kelim

5
i ona vermi, böylelikle

insan- kâmilin sureti kemale ermitir. Bu sayede insan- kâmil Hakkn

suretiyle âlemin suretini kendinde toplam, Hak ile âlem arasmda bir

berzah ve bir ayna olarak dikilmitir. Hak kendi suretini insan ayna-
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snda görmüken yaratklar da kendi suretlerini o aynada görür. Bu
mertebede bulunan kimse, hiç kukusuz, kemal mertebesini elde etmi

demektir. Bu öyle bir kemaldir ki ondan daha üstün bir kemalin imkân

âleminde olmas mümkün deildir!

Hakkn kendi suretini insan aynasnda görmesinin anlam, bir ri-

vayette belirtildii gibi, bütün ilahi isimleri ona vermek demektir. Ri-

vayette ‘Onlar vastasyla size yardm edilir, yardm eden Allah’tr, on-

lar vastasyla rzklanrsnz, gerçekte rzk veren Allah’tr, onlar vasta-

syla merhamet görürsünüz, gerçekte merhamet eden Allah’tr’ denilir.

Kemalini bildiimiz ve bu kemaline inandmz kimse hakknda Ku-

ran’da öyle denilmitir: ‘0 müminlere kar rauf ve rahimdir.’
365 Baka

bir ayette ‘Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik
,s“ denilir. Bu, Ra’l,

Zekvan ve Asiyye’ye davetiyle ilgilidir. nsann Allah’a ayna olmasnn

baka bir anlam ise bütün ilahi isimlerle ahlaklanabilmesidir ki bütün

alimler bu görütedir. nsan el-Hay, cl-Alim, el-Mürid, el-Basir, el-

Mütekellim, el-Kadir ve bütün ilahi isimlerle isimlenmi ve nitelenmi-

tir. Bunlar, tenzih isimleridir. Ayn zamanda insan zikrettiimiz yedi

ismin altndaki fiil isimleriyle isimlenmi ve onlarla nitelenmitir. Söz

konusu fiil isimleri zikrettiimiz bu isimlerden ortaya çkar ve bu ne-

denle onlarn ayrntsn zikretmedik; înaü’l-cedavil ve’d-devair adl ki-

tabmzda onlar yeterli ölçüde zikretmitik. O kitapta hayaliyle gerçek-

leri anlayan kimse meseleyi doru bir ekilde örensin diye âlemi ve iki

mertebeyi bir takm ekillerde gösterdik. Çünkü insan imkânsz oldu-

unu bildii bir meselede vehmin hükmünden kurtulmu bir halde ak-

lyla tek bana kalmaz. mkânsz olduunu bilse bile, onu tasavvur

eder ve vehmin hükmü kendisine baskn gelir. Çünkü bu konuda onun

bilgisi kendisini tasavvur ettikren sonra mümkün olabilir. Bu esnada

kendisini hafza kuvveti korur ve hafza kuvveti üzerinde baskn oldu-

unda müzekkire kuvveti onda hükümrandr ve böylelikle onun hük-

münün altndan çkar. Çünkü müzekkire gücünde ifrat yoktur. Dolay-

syla bilinen ey bilgide korunmu halde kalr. Bu nedenle malum ve

ihata edilir olmutur. Allah Teâlâ öyle der:
‘Her eyi bilgi bakmndan

ihata etmitir.’
367

Bu bölümde zikrettiklerimiz hususlar ve hâzinenin içerdii mese-

leleri örenen kimse, kendisini bilir ve dolaysyla rabbini bilir. Bunun
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yan sra âlemi bilir ve âlemin aslnn ne olduunu örenir. Âlemden

herhangi bir ey kendisine gözüktüünde onun nereden geldiini ve

nereye döneceini bilir, onun kendinden neyi hak ettiini örenir ve o

eye hakkn verir. Bu durumda insan her eye hakkm vermi olur. Ni-

tekim Allah da ‘her yaratlma yaratln vermitir.'
368 Hakka özgü hu-

sus yaratmayken âlemde insan- kâmile özgü olan ey ise haktr (hakk

vermek). nsan- kâmil âlemdeki her varln hak ettii eyi bilir ve o

eye hakkn verir. nsaf denilen ey budur: Kime hakkn verirsen, ona

insaf etmisin demektir. Bu konuda an gidersen kâmil saylmazsn ve

nakssn. Çünkü hadde ziyade ve eksiltme tanmlanan eye eksiklik

demektir. Kâmil hiçbir eye mertebesini tarmaz. Allah dinde arla
gidip Hakk hak ettii özelliklerden tenzih edenleri knamtr. Bu k-

namann amac bize öretmektir. Öyle bir insan bu arlkla Hakk yü-

celtmeyi amaçlam olsa bile bilgisizlie dümü, kemal mevzisine ek-

siklik getirmitir. Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Dininizde ar gitmeyin,

Allah hakknda sadece hakk söyleyin.’
369 Bu balamda bir taknlk Al-

lah’a halleri nispettir. Hâlbuki onlar sadece nispederin hükümleridir ve

anlamlar var eden Allah’tr. Onlar bir yerde var olduklarnda, zadar

gerei, mahallin kendisiyle nitelenecei bir hal verirler. Allah hakknda

böyle hüküm vermek bir arlktr. Kadir, alim, beyaz, siyah, cesur,

korkak, hareketli, sakin gibi hal sahiplerini zikredebiliriz. Bunlar makul

anlamlarn halleridir ve onlara nispeder de diyebilirsin. Hangisini di-

lersen onu söyle! Bunlar bilgi, kudret, beyazlk, siyahlk, hamaset, kor-

kaklk, hareket ve duraanlktr. Allah bize öyle der: ‘Allah hakknda

sadece hakk söyleyin.’
3 '0 Her ne olursa olsn, hakk söylemek gerekir.

Nitekim insanlar Allah’a e, çocuk sahibi olmay izafe etmiler ve

O’nun için misaller vermiler, Allah karsnda ortaklar edinmilerdir.

Bu davran da onlarn dinlerindeki taknlklar ve peygamberlerini

yüceltmelerinden kaynaklanr. nsanlar Hz. sa’ya Allah demiken bir

grup Allah’n olu olduunu ileri sürmütür. Dinde ar gitmeyenler

ise Allah’m kulu ve Meryem’e att kelimesi ve O’ndan bir ruhtur de-

milerdir. Böyle diyerek gerçei tahrif etmemilerdir. Kim bizim yo-

lumuzu tutarsa, hiç kukusuz, kurtulu ve iman yolunu tutmu, imana

hakkn vermi, akla ve fikre kendilerine ait haklarda hakszlk yapma-m demektir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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Bu hâzinedeki ilimlerden birisi bütün meleklerin makamlarnn

bilgisidir. Nurlar, srlar bu hâzineden örenilir. Zamana bal olmayan

-zamana bal olan deil- erdem bu hâzineden örenilir. Melekler eri-

at koyan vahyi peygamberlerin kalplerine bu hâzineden indirirler. Veli-

lerin kalplerine de söz ve ilham indirirler. Bir durumu srrî veya gayb

olmak üzere idrak edip kendisi için açk ve ehadet halinde meydana

gelen her ey, bu hâzinedendir.

Eyay tertip edeni tenzih ederim! O gönülleri açan ve kabirlerde

bulunanlar diriltendir. O’ndan baka ilah yoktur, Alim ve Kadir’dir.

CÖMERTLK HÂZNELERNDEN
ON DOKUZUNCU VASIL

Talim Hâzinesi ve Muallimin Örenenden
Üstünlüünün Bilinmesi

Bu hazine, talim hâzinesidir ve muallimin örenenden üstünlüü

ve örenenin öreten karsndaki edebinin nasl olmas gerektiini içe-

rir.

Bilmelisin ki, gerçekte öreten ve muallim olan Allah’tr. Bütün

âlem bilgi alan ve ihtiyaç sahibi bir talebedir. Onun kemali budur. Bu
nitelikte olmayan kimse, hiç kukusuz, kendisini bilmemi demektir.

Kendini bilmeyen ise, hiç kukusuz, rabbini de bilmemitir. Bir eyi

bilmeyen o eye hakkn veremez. Bir eye hakkn vermeyen ise, hiç

kukusuz, hüküm bakmndan bilgi elbisesinden soyutlanm demektir.

Öyleyse üstünlük ve erefin bilgide olduu açktr. Onu bilen ise bilgi-

sine göre davranr: Bilgisi Hakka kar bir eyi yapmay gerektiriyorsa,

onu yapar; yaratklara kar bir amel yapmasn gerektiriyorsa, onu ya-

par. Öyleyse bilen insan, bir erilik ve engebenin görülmedii beyaz ve

düz bir alanda yürüyen kimsedir.

Bilgiye zat gerei sahip olmadan, örenerek bilgiyi kabul eden ilk

varlk, ilk akldr. lk akl Allah’tan bilgiyi alm, anlam, Allah da ona

örendiklerini Levh-i mahfiz’a yazmasn emretmitir. Allah Levh-i
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mahfuz’u kendisinden yaratm ve onu Kalem diye isimlendirmitir.

lk AkTn kendisine öretilen bilginin gerei uydu: Ona yazmay em-

reden muallim karsndaki edebin gereiyle ‘Neyi yazacam? Bana

örettiklerini mi yazacam? Yoksa bana yazdracaklarn m?’ demesi

gerekir. Bu soru, talebenin muallim karsndaki edebinin gereidir.

Baka bir ifadeyle muallim kendisine genel bir söz söylediinde, onu

açmasn istemelidir. Bunun üzerine muallim Hak, kendisine öyle

demitir: ‘Olanlar yaz, senin örenmi olduklarn yaz, olacak olanlar-

dan sana yazdracaklarna yaz. Bu benim kyamete kadar yaratklarm

hakkmdaki bilginidir.’ Bu emir üzerine ilk, akl bilgisinde bulunan var

olanlar hakkmdaki eyleri yazd. Bu balamda ilk akl yaratklarn ya-

ratmazdan önce Hakkn bulunduu Amâ’y ve Amâ’nn içerdii haki-

katleri yazd. Daha önce bu meseleleri bu kitabn nefes bölümünde

yazmtk.

lk akl bunun ardndan müheymen ruhlarn varln, onlar ken-

dilerinden geçiren eyin ne olduunu, hallerini ve üzerinde bulunduk-

lar durumu yazd. Bütün bunlar, ilk akl’a öretilmek için yazlmt.

lk akl Hakkn isimlerinin onlardaki tesirini, kendisini, varln ve

varlk tarzn ve içermi olduu bilgileri yazd. Sonra Levha’y yazd.

Bunlar tamamladnda Hak ilk akl’a kyamete kadar olacak ey-

leri yazdrd, çünkü sonsuz olan eylerin varla girmesi imkânszdr vc

dolaysyla onlar yazlamaz. Yazmak bir varlk eylemidir ve yazlan ey-

lerin sonlu olmas gerekir. Hak ilk akl’a yazdrm, o da muallimin

karsndaki edebin gereiyle ba eik bir halde bunlar yazmtr. Ba-

n emitir çünkü yazma yazdran görmeyi gerektirmez, Aksine ya-

zarken göz, yazlana bakar. Kalemin kula ise Hakkn kendisine yaz-

drd eylere yönelmiti. Kulan hakikati duyulann belli bir yönle

snrlanmamasdr. Hâlbuki görmek öyle deildir. Çünkü göz bakarken

ya belli bir yönle snrldr veya bütün yönlerle snrldr. Kulak öyle

deildir. Çünkü kulak söze yönelir ve konuan bir yöne sahipse veya

bir yöndeyse, bu onu ilgilendirmez. Belli bir yönde deilse bu durum

da -duyana deil- kendisine racidir. Öyleyse kulak/duymak, göze göre

daha çok tenzihe iaret eder ve snrlanmadan çkmtr, daha genitir

ve daha serbesttir.
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A

Alemdeki ilk üstat ilk akl iken yaratlm bir üstattan bilgi alan ilk

örenci levh-i mahfuz’dur. Bu isimlendirme eriat tarafndan yaplm-
tr. Aklclara göre levh-i mahfiz’un ad tümel nefistir. Tümel nefs

akldan türeme yoluyla çkan ilk varlktr ve akl karsnda o, Âdem
karsndaki Havva gibidir. Havva kendisinden yaratlm ve sonra

A

onun vastasyla Adem çift olmu, varlk hadis varlk ile ikilendii gibi

Âdem de iki olmutur. Nitekim bilgi de hadis kalem vastasyla iki ol-

mutur. Sonra Allah sra ve tertip sona erinceye kadar, yaratma yoluyla

eyay bir düzene ve tertibe yerletirmitir. Hakkn eleme yerletirdii

tertip Adem’in yaratlyla birlikte sonuna ular. Allah onu en güzel

surette yaratm, sonra kendi ruhundan üflemi, meleklerine kendisine

secde etmelerini emretmi, melekler de bu konudaki ilahi emir nede-

niyle Âdem’e secdeye kapanmlardr. Böylece Allah Âdem’i meleklerin

kblegâh yapmtr. Sonra Allah Âdem’in yeryüzünde halife olacan
meleklerine bildirmi, fakat onlar Âdem’in kime halife olacan anla-

mam, belki de yeryüzünü mamur klmak için Âdem’in seleflerine ha-

life olduunu zannetmilerdi. Bu nedenle dc yaratlnda birbirine zt

doalar (unsurlar) gördükleri için itiraz etmiler, Âdem’in acul oldu-

unu anlamlardr. Bunun yan sra kendilerinden yaratld unsurla-

rn birbirine kart olmas Âdem’in tartmac ve kavgac olmasna yol

açar. Böylelikle Âdem’in yaratlnn yeryüzünde bozgunculuk ve kan

aktmaya yol açacan ileri sürmülerdi.

Allah Teâlâ meleklerine Âdem’in kendi suretinde yaratlm halife-

si olduunu bildirmi, unsurdan oluan âlemi ve onun dnda ve üze-

rindeki âlemi yaratmaya yönelen bütün ilahi isimlerini kendisine öret-

tiini onlara söylemitir. Sonra da bunlarn isimlendirilenlerini melek-

lerine göstermi ve öyle demi: ‘Bana unlarn isimlerini bildirin.'
371

Ya-

ni yaratllarna yöneldiiniz isimleri söyleyin. Baka bir ifadeyle o

varlklara yönelmi isimleri bildirin: Acaba siz beni o isimlerle tespih

ettiniz mi ve onlardan dolay beni takdis ettiniz mi? Çünkü siz melek-

ler, benim hamdimi tespih ettiinizi ve beni takdis ettiinizi iddia et-

mitiniz. Bunun üzerine melekler öyle demi: £
Bizim bir bilgimiz

yok.’ Allah Âdem’e ‘Onlarn isimlerini meleklere bildir’ diyerek onu

meleklerin üstad yapmtr. Âdem o isimleri meleklere bildirmi ve bu

durumda melekler Âdem’in geçmilerin deil, Allah’m yeryüzündeki

halifesi olduunu anlamlardr. Ardndan gelen kâmiller de bu hali-
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felii üstlenir. En sonunda i kemali hakknda ahidik yaplm en bü-

yük efendi Hz. Muhammed’de biter. Hz. Muhammed henüz Âdem su

ile toprak arasndayken nebiliini bilendir. Burada su çocuklarnn var-

lnn sebebiyken toprak Âdem’in varlk sebebidir. Adem’e bütün

isimler verildii gibi Hz. Muhammed’e de cevamiü’l-kelim verilmi,

sonra Allah Âdem’e örettii isimleri ona öretmi, böylelikle Hz.

Muhammed öncekilerin ve sonrakilerin bilgilerini örenerek en yüce

halife ve en büyük imam olmutur. Onun ümmeti de *nsanlar için ç-

kartlm en hayrl ümmet’372 olmu, Allah onun varislerini önceki nebi

ve resullerin konumuna yerletirmi, bu nedenle onlara hükümlerde iç-

tihat yetkisi tanmtr. Binaenaleyh içtihat, âri’nin haberine bal

olan bir teri demektir. Her peygamber masum olduu gibi buna mu-

kabil olarak her müçtehit isabet eder. Bu ümmet adna teriden geride

pay meydana gelsin ve kendisinde tecrübeleri olsun diye, onlar bu içti-

hatlara göre Allah’a ibadet eder. Onlarn önüne sadece nebileri olan

Hz. Muhammed geçmitir. Böylece ümmetin alimleri Muhammedi e-

riatn koruyucular olarak ümmetlerin saflarnda deil nebilerin safla-

rnda diriltilir. Binaenaleyh onlar insanlar üzerindeki ahitlerdir. Bu

onlarn adil olduklar hakkndaki nas ve kesin hükümdür. Her pey-

gamberin yannda bu ümmetin alimlerinden birisi veya ikisi veya üçü

veya daha fazlas bulunacaktr. Onlardan her bir alim, zahiri ilimlerde,

hallerde, makamlarda, menzillerde ve münazelelerde üstatlk rütbesine

sahiptir. En nihayetinde bu husustaki i hatmü’l-evliya’ya ular. O
Muhammedi müçtehitlerin hatemidir. Buradan da i hatemü’l-âmm’a

(Hz. sa) ular; o Allah’n ruhu ve kelimesidir. Öyleyse o, son örenci

ve kendisinden bilgi alanlar için son öretmendir. O ve Muhammed
ümmetinden olan arkadalar ayn nefesle temiz bir rüzgârla ölür. Bu

rüzgâr onlara koltuk altlarndan ular ve onlar uyuyann kendisini his-

settii tarzda bir tat hissederler. âri onu tatll nedeniyle bal diye

isimlendirmitir. Böylelikle Hz. sa ve Muhammed ümmetinden olan

arkadalar ölüm esnasnda deeri takdir edilemeyecek ekilde ölümden

haz duyarlar. Geride tpk hayvanlar gibi bir güruh olarak kalan insan-

lar üzerinde kyamet kopar.

Ruhu’l-emin olan Cebrail peygamberlerin muallimi ve üstatlary-

d. Hz. Muhammed kendisine vahyin aktarlmasn beklemeden Ku-

ran’ okumada acele ediyordu. Bu davranla da Allah'n onun talim
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iini -melein kendisini fark etmedii- özel yönden (vech-i has) üst-

lendiini göstermek istemitir. Allah Teâlâ vahyi getiren melei bir

perde yapm, sonra kendisine vahyettii hususta ona öyle demeyi

emretmiti: ‘

Dilini hareket ettirme, acele okuyacaksn diye .

,373 Üstadn

karsndaki sayg böyle davranmay gerektirir, çünkü Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Bana edebi rabbim öretti, edebimi ne güzel yapm-
tr.’ Bu da Allah’n peygamberin öretim iini üstlendiini destekleyen

delillerden birisidir. Sonra Allah yine pekitirmek üzere öyle buyurur:

‘Onu toplamak ve okumak bizim iimizdir, sen onun okunuuna tabi ol.

Onu açklamak bizim iimizdir

.

1S/* Burada Allah kendisinden bakasn
zikretmemi, bu fiilleri sadece kendisine izafe etmi, tarifte Allah’tan

bakasnn ad geçmemitir. Hz. Peygamberin de ‘Beni rabbim terbiye

etti’ hadisinde böyle geçmitir: Hz. Peygamber Allah’tan bakasn zik-

retmedii gibi herhangi bir vastaya deinmemi ve melei zikretme-

mitir. Çünkü Allah bize böyle öretmitir. Bu durumun bütün grup-

lardaki peygamber varislerine sirayete ettiini gördük. Baka bir ifa-

deyle ekilci alimlere ve kalp alimlerine bu hal sirayet etmitir. Öyleyse

dolayl veya dorudan olmak üzere talim Rabbe raci bir itir. Bu ne-

denle melek öyle der: ‘Biz Rabbinin emriyle ineriz
1*75

Bu bölümde talimin tarz belli olmutur. Sonra Allah üstatlarn

örencileri karsnda kendilerinde meziyet görmemelerini de hükme

balamtr. Üstadk mertebesi hiçbir kimseyi kendisini ve kulluunu

görmekten habersiz hale getirmemelidir. Kendisine bavurulacak asl

ve ilke budur. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

CÖMERTLK HAZÎNELERNDEN
YRMNC VASIL

Bu Vasl lahi Hükümlerin Hâzinesi ve

Vazl ve erî Yasalarn Hâzinesidir

Allah’n kullarnn kalplerine yönelik vahyinde her ümmette eriat

yapt hususlarda iki yolu vardr: Birincisi Ruhu’l-emini -ki Cebrail

diye isimlendirilir- veya meleklerden birisini bir kuluna göndermesidir.
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Gelen vahiy nedeniyle peygamber ve nebi diye isimlendirilen böyle bir

insana ve Rabbinden gelen vahye iman zorunludur. kinci yol ise dev-

rin akll insann eliyle ilham etmesidir. Allah böyle bir insann nefsine

ilham verir ve ilahi-mukaddes ruh onun rav’na -peygamberlerin gel-

medii ve yolun bilinmedii fetret döneminde- ilham aktarr. Böylece

Allah can güvenliinin salanmas, mallarn, rzlarn korunmasyla ilgi-

li toplum menfaaderinin bulunduu hususlar ona ilham yoluyla bildi-

rir. (Mal ve can güvenlii olmaynn nedeni) AUah’n hayvani nefisle-

re gayret ve mücadele özellii vermi olmasdr. Allah onlara kendisini

takip ettiklerinde maslahadarna ulaacaklar bir yolu hazrlar ve canla-

r, mallan ve rzlar hakknda güvende olurlar. Bu balamda Allah on-

lar için snrlar ve cezalar belirler; onlar korkutur, sakndrr, umudan-

dm, kendilerine verdii emirlere itaat etmelerini ve sakndrd ilere

boyam emelerini, kendisine kar gelmemelerini emreder. Onlar için

öldürme, dövme ve maddi cezalar gibi engelleyici cezalar belirler ve

bunlarla bozulmaya ve parçalanmaya yol açacak hususlar ortadan kal-

drmay hedefleyerek hükmün yaygnlamas ve nizamn salanmasn

tevik eder. Allah Teâlâ fetret döneminde yaayan insanlar bu yola

uymalar halinde ödüllendirir. çlerinde bir peygamberin bulunduu

veya peygamberin hitabnn altnda yükümlü olan ümmete gelirsek,

onlara böyle aklc bir yol yasakland gibi peygamberin getirdii eri-

atn hükümlerinden çkmalar da yasaktr.

Hikmetin kendisini gerektirdii bu vaz’î yöntem bütün türler

içinde sadece insan türünde ortaya çkabilir. Bunun nedeni ise insann

ilahi surete göre yaratlm olmasdr. nsan içinde maslahatlar için

hüküm koymaya kendisini çaran ilahi bir güç bulur. Baka birisi bu

hükümleri koymusa -ki bakas peygamberdir- akll insan daima onun

koyduu hükümleri teyit eder, toplumunu peygamberin koyduu hü-

kümler için hazrlar, anlay eksiklii nedeniyle peygamberliinden giz-

li kalan srlar insanlara açklar. Akll insan gücü yettii halde bunlar

yapmazsa kyamet gününe kadar sefil ve hor kalr. Bir rivayette ardnda

imamla daha layk kimsenin bulunduunu bilip onu geçirmeyip de

kendisi imamlk yapan insanm kyamet vaktine kadar sefil olaca zik-

redilmitir. Fakat daha üstün olan o insan kendisini imamla geçirir

ve onun emri nedeniyle imamla geçerse, durum farkldr. Misal ola-

rak Hz. Ebu Bekir’in Hz. Peygamber’e namaz kldrmasn ve namaza
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gelip bir rekât kaçrdnda Abdurrahman b. Avfn namaz kldrmasn
verebiliriz. Abdurrahman b. Avf böyle bir vakitte vaktin çkmas endi-

esiyle namaz kldrmak için öne geçmi, Hz. Peygamber geldiinde

ise cemaat bir rekât klmt. Bunun üzerine Abdurrahman’n ardnda

namaz klm ve bu davranlarndan dolay onlara teekkür ederek ‘yi

yaptnz’ demitir. âri bu ümmetin içinde müçtehitlerin hükmünü

onaylam olmasayd, müçtehidin hüküm vermesi mümkün olmazd.

Bilmelisin ki, Allah’ bilenler ilahi bilgiyi almada derece derecedir:

Bir ksm bilgiyi Allah’tan alr ki onlar haklarnd^ ‘biliniz ki, O tek ilah-

tr’ denilen kimselerdir. Bir ksm Allah hakkndaki bilgisini teorik dü-

ünme gücü ve istidlalden alr. Bunlar kendileri için delillerin ve ayede-

rin ufuklara ve nefislerine yerletirildii kimselerdir. Allah onlara ‘hak

ortaya çkncaya kadar’ o delillere bakmay emretmitir. Bu duruma

misal olarak u ayeti verebiliriz: ‘Onlar göklerin ve yerin melekûtuna ve

Allah’n yaratt eylere bakmazlar m?m Baka bir ayette ise ‘O ikisinde

ilahlar bulunsayd, fesada urarlard’377
denilir. Hz. Peygamber ‘Kendini

bilen rabbini bilir’ der. Allah’ bilenlerin bir ksm bilgilerini Allah kar-

snda takva sahibi olmalarndan elde eder. Bu ksmdakilerin bilgisine

‘

Allah’tan çekinirseniz, sizin için jurkan yaratr’
37*

ayetinde iaret edilir.

Yani siz bu furkan sayesinde Allah ile müriklerin ibadet ettii ilahlar

ayrt eder, onlann ibadet ettiklerini tanrsnz. Bununla birlikte onlar

bu ilallara ibadet etseler de adlarn verdiklerinde onlarn ta, aaç,

yldz, melek, insan ve cin olduklarn da bilirler. Baka bir ifadeyle

mürikler, her isimlendirilenin hakikatini bilir. Bütün bunlar bilirken,

niçin ibadeti onlardan herhangi birisine tahsis etmilerdir? Bunlar kim-

lerdir? Bununla birlikte onlar Allah’ tanm ve hakikatte taptklarnn

cinsinde onlarla eit bir mabud saymamlardr.

Bu gruplar içerisinde Allah’ bilmede bilgisini takvadan elde eden-

den daha üstün grup yoktur. Bu kaynak, bilgiyi almada en üst merte-

bedir. Çünkü ty kaynan sahibi Allah, bütün hükümlere ve herhangi

bir ekilde hüküm verenlere göre, en genel hüküm sahibidir. Binaena-

leyh Allah hüküm verenlerin en hayrlsdr. Bu bilginin kendiliinden

olmas mümkün deildir ve bu nedenle sadece mümin alimler ona tah-

sis edilmitir. Onlar kendisine dönülecek ve müahedesine ulalacak

kimsenin varln bilenlerdir. Bunu bilmezlerse himmederi eksik kalr.
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Himmeti düük olanlara Hak kendiliindeki haliyle tecelli etseydi

O’nu inkâr ederler ve reddederlerdi. Çünkü Allah onlarda belirli bir

özellikle snrlanmtr. Kendisiyle Allah’ snrladklar bu özellii onla-

ra tecelli edende bulamamken kendilerine ‘O Allah'tr’ denilse veya

bizzat Allah böyle deseydi, O’nu reddeder ve inkâr ederlerdi ki, bunun

böyle olmas zorunludur.

Himmetleri eksik kalnca teorik düünceleri onlara u bilgiyi ver-

mitir: ‘Hakk kimse göremez.’ Böylelerine misal olarak filozoflar veya

Mutezile mezhebindeki insanlar verebiliriz. Bunlar bilse bile, zorunlu

olarak O’nu kendilerine dönük tecellisinde inkâr ederler. man nuru

Hz. Musa’da olduu gibi mümine öyle bir hal vermeÜdir ki o Allah’

görmeyi arzulamahdr. Hz. Musa görmeyi isteyince, Allah daa tecelli

ettiini bildirmitir. Da, âlemdeki bir eydir ve Rabbini gördüünde

parçalanmtr. Allah hadis bir eye tecelli ettiine göre, dilediinde

her yaratlmn O’nu görmesi mümkün olduu kadar kendisine tecelli

etmesi de mümkündür. Onlar bunu bilip iman ettiklerinde, iman nuru

mertebelere ve makamlara yaylr. Böylelikle kef ve vecd yoluyla O’nu

bilirler. Ardndan bu nur nefislerine yaylr. Onlar da nefislerini müa-

hede ederler ve neticede nefislerini tanrlar. Nefislerini tandklarnda

hiç kukusuz iman vc keif yoluyla rablcrini tanm olurlar. Sonra Al-

lah karsnda takva sahibi olmay örenirler. Takva sahibi olduklarnda

ise Allah kendilerine bir hrkan verir. Bu furkan Allah’tan haber yoluy-

la örendikleri eylerle teorik düünceyle örendiklerini ve takvadan

meydana gelen bilgileri ayrt etmelerini salar, Bu ayrmla söz konusu

bilgilerden tam ve eksiksiz olanm hangisi olduunu örenirler. Öyley-

se her kim takva sahibi olduunu iddia eder de bu firkan onun adna

gerçeklememise, iddiasnda doru söylememitir. Yalann tümü de

yokluktur. Baka bir ifadeyle yalan yoklua delildir. Bununla birlikte

yalan genel anlamyla knanmken bazen övülen bir davran olabilir

ve bu snrl durumlarda övülür. Doruluk ise bütünüyle haktr. Yani

doruluk Hakka ve hakikate delildir. Bununla birlikte doruluk genel

anlamyla iyiyken baz durumlarda kötülenebilir. Bu yerlerde doruluk

knanr (söz gelii gybet yapmak gibi).

Hak beni müahedemde durdurdu

Varlma olan cömertlii ve ihsanyla
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ükrederek durdum huzurunda

Daha artrmasnn hazzn talep ediyordum

Cömertlii ilimler katt bana

Allah hakknda ilimler, varln nispetlerinde

Hep O’na döner nispetler

Keif ve müahedeyle görürsün

Allah’ bilen tek kalp

Dolunay gibi bir kalp, mutlular menzilinde

O’na yükselir O’ndan gelir

Beyazlk ve siyahlk arasnda

Allah’ haber (rivayet) yoluyla bilenler ise O’ndan ancak Kitap ve-

ya Sünnette hakknda haber verdiklerini bilebilirler. Bunlar ya teville

tebih yapanlar (Eariler) veya çekimser duranlardr (selefi). Çekimser

kalmak bu balamda daha salim bir yoldur ve dierine göre kurtulua

daha yakndr. Çünkü lafzlar veya onlarn gösterdikleri eyleri red-

detmek mümkün deildir ve bu durumda zorunlu olarak tebihe dü-

er. Öteki ise lafzlar veya onlarn gösterdii eyleri reddetmesi müm-
kün olmasa bile lafzlar onun diliyle inmitir. Öte yandan tebihle çeli-

en ayetlerdeki kartl da görür. Böylece bu ayetlere iman eder ve

bilgisini herhangi bir belirleme ve saptama yapmadan Allah’a havale

eder. Çünkü o isimlendirileni ve niteleneni görmemi, kendisinden ge-

len bu haberlerin dnda O’nun kendinde bulunduu durumu bile-

memitir.

Nazarî bilgi sahipleri ise pek çok gruptur ve her grup Allah’ bil-

mek üzere edindii delile göre bir iddia ileri sürmütür. Bu nedenle

Allah hakkndaki görü ve iddialar birbirinden büsbütün farkllam-

tr. Onlar kendilerine balandklarnda alamet sahibi olan kimselerdir

(ilah- mutekad). Keif ve müahede sahipleri ise takva sahibi mümin-

lerdir. Allah onlar için bir hrkan belirlemi, bu furkan onlar teorik

düünce sahiplerinin Allah hakknda iddialarna veya ilahi haberin

kendilerine söylettii düüncelere vakf klmtr. Acaba onlarn kalple-

rine ve basirederine hakikatten tecelli eden ey nedir? Furkan bunu on-
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lara gösterir. Acaba onun tamam hak mdr? Yoksa bir ksm hak iken

bir ksm öyle deil midir? Bütün bunlar, keif ve müahede yoluyla

onlara bellidir. Bu nitelikteki birisi Allah’a emir ibadetiyle ve zati iba-

detle ibadet eder. Bu durum, onlar ve melekler adna geçerli olabilir.

Emri bilmeyen ruhlara gelirsek, onlarn ibadetleri, zati ibadettir. Teo-

rik aratrma ve haberden hareket eden alimlere gelirsek, onlarn iba-

detleri emir kaynakldr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Suheyb ne güzel

kuldur! Allah’tan korkmasayd bile O’na asi olmazd.’ Bu, zati ibadet

demektir. Böylece onun iki ibadet sahibi olduunu büdirmtir: birin-

cisi emir ibadeti iken dieri ise zati ibadettir. Bu ibadet ile cennetlikler

ve cehennemlikler Allah’a ibadet eder. Bu nedenle bedbahdarn sonu

rahmete ular, çünkü zati ibadet otoritesi güçlü bir ibadettir. Emir ise

arzidir ve bedbahdk belli bir süreye kadar devam eden arzi ve yok

olucu bir eydir.

Bilmelisin ki, nebiliinden önce hiçbir peygamber Allah hakknda

nazari bir bilgiye sahip deildi. Zaten böyle bir bügi de ona gerekmez.

Ayn ekilde seçilmi herhangi bir velinin Allah hakknda önceden na-

zari bir bilgisi yoktur. Allah hakknda öncesinde nazari bilgisi olan veli

-veli olsa bile- seçilmi olmad gibi ayn zamanda Allah’n ilahi kitaba

varis kld kimselerden deildir. Bunun nedeni udur: Teorik dü-

ünme kendisini dier durumlardan ayrt etmesini salayan Allah hak-

knda bir özellikle snrlar ve bütün varl O’nunla ilikilendirmeyi ba-

aramaz. Böyle bir durumda o insan salt tenzihten baka bir hükme

sahip deildir. Binaenaleyh bu gücüyle Allah hakknda bir inanç sahibi

olup O’ndan inancna aykr bir ey geldiinde, onu reddederek O’nun

katndan gelen haberleri destekleyen delilleri zayflatr. Allah bir kulu-

na inayet nasip ederse, kendisini seçmezden önce onu teorik bil-

gilerden korur, onu kendisine ayrarak teorik ilimlerle ilgilenmesinin

önüne perde çeker, ona Allah’a ve peygamberin diliyle O’nun katndan

gelen hususlara iman nasip eder. Bu durum. Peygamberin daveti ge-

nel olan bu ümmet hakknda da böyledir. Peygamberlerin gelmedii

fetret döneminde yaayan önceki nebilik dönemlerinde böyle bir insa-

na maietiyle ve sanatlarla ilgüenmek sevdirilir. Veya böyle bir insan,

aritmetik, geometri, gök bilimi gibi matematik veya tp gibi Allah’a

dair olmayan ilimlerle ilgilenir.
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Nebiliin devam ettii vakitte böyle biri Allah’n bilgisinde ‘seçil-

mi nebi’ olaca takdir edilmi birisi olabilir ve kalbi lah hakknda

herhangi bir snrlanmadan temizlenmiken kendisine vahiy gelir. Bu

esnada onun kalbinde Allah hakknda akim idrakiyle snrlanm bir

inanç yoktur. Kendisi nebi olmasa bile, yaad topluma peygamber

geldiinde onun getirmi olduu vahyi kabul eder. Bunun nedeni, id-

rak aracnn safl ve temizliidir. Sonra imann gereiyle amel eder ve

Rabbinden saknr, Allah da kalbine furkan ihsan eder. Baka birisi için

böyle bir hsan yoktur. Allah Teâlâ yaratklarndaki âdetini böyle uygu-

lar. Aklc insan mudu ve said olsa bile, iman yolundan ve takvadan

baka bir yolla Allah’a dair bilgisi bulunmayan saf insann mertebesine

çkamaz. Böyle birisi bu nitelikteyken nebilerin varisidir ve onlarla be-

raberdir, onlarm derecesinde bulunur. Bunu bilmelisin! ‘De ki Rabbim

benim bilgimi artr.’
379

Meleklerin ve insan bedenlerini yöneten nesf-i natkann dndaki

varlklarn ilimlerine gelirsek, onlarn hepsi yaratllar itibaryla Allah’

bilenlerdir. Onlar bu bilgilerini istidlal ile veya düünmeyle elde et-

memilerdir. Bu nedenle bedende deriler, kulaklar, gözler, eller, ayak-

lar ve dier organlar kendilerini yöneten nefs-i natkann Allah’n em-

rini amalarn emretmesi durumunda aleyhte ahitlik edeceklerdir.

Onlarn ahitlikleri, Allah’m fiillerini bildirmekle gerçekleir, çünkü

organlar haddi amay veya isyankârl bilmez. Bu bildirme o fiillerin

belirlenmesiyle kendilerini o fiillere yönelten nefislere kar ahitlik

olur. Çünkü aleyhine tanklk yaplan nefislerin dndaki her ey, sade-

ce rablerinin hamdini tespihi bilirler. Yaratllarnda sadece bu hamdi

ve tespihi bulduklar için, baka bir ey bilmezler. Bilgiler içerisinde

bundan daha zor tasavvur edilen bir bilgi yoktur. Çünkü natk nefs asl

itibaryla temiz olduu kadar cisimler ve olann güçleri de yaratllar

itibaryla temizdir. Sonra cismin ve nefsin bir araya gelmesiyle, bizatihi

muhalefet gerçekleir. Hayvani nefisler eyada doalar gerei hareket

eder ve onlarn yükümlülükleri yoktur. Organlar da Allah’n hamdini

söyler ve O’nu tespih ederler. Hal böyleyken muhalif olan ve knanma

ve cezayla muhatap olacak kimdir? ‘nsan’ ad kendisi için bir toplan-

mayla meydana geldii gibi insandaki toplanmlk ve bir araya gelme

nedeniyle baka bir durum gerçeklemi olabilir. Böyle bir durumda

insan bilhassa muhalefet nedeniyle knanr, çünkü akll ve yetikin in-
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san, yükümlüdür, bakas deil! Beer türünde bu artlarn dütüü
kimseler yükümlü olmad gibi yaplmas emredilen bir ii yapmad
veya yasaklanan bir ii yapt için de knanmaz.

Allah’ bilenler beincisi olmayan dört ksma ayrlrlar. Bir ksm
Allah hakkmdaki bilgisini zahiri delil veya batini üphe olmakszn Al-

lah’tan almlardr. Onlar nur ehlidir. Birinci grup ilimlerden haz ilan-

lardr. Üçüncü ksm bilgide derinleenlerdir. Onlar Allah hakkmdaki

bilgide yaratklarn Hakkn suretinden neyi kabul ettiini görmek üze-

re yarattklarna meyilleri vardr. Onlarn Allah ve yaratklar hakknda

-

ki bilgilerinde bir kukulan yoktur. Onlar sr ehli, gayblerin bilgilerini

bilenler, marifet hâzinelerinin sahipleri, sarsntlar içinde sebat sahibi

olanlar ve balandklar eylerden daha büyük olanlardr. Dördüncü k-

sm ise cem’ ve vecd ehli, bütün bilinenlerin hakikaderini ihata eden-

lerdir. Bildikleri eylerde onlara herhangi bir yön gizli kalmaz. Bu

gruptaki insanlar sahip olduklar bilgileri diledikleri ekilde âlemde yo-

rumlarlar. Onlar ‘eman’ sahipleridir ve herhangi bir etkin üphenin on-

larn bilgisine zarar vermesi mümkün deildir. Onlar ayn zamanda sr

sahipleridir. Bu iki grup alimin dndakiler, Allah’m yaratklar arasn-

dan herhangi bir snftr. Onlar yaptklar ilerde tasarruf eder ve içle-

rinden birisi ihtiyar sahibi olursa ihtiyarlarnda mecburdurlar.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

CÖMERTLK HAZÎNELERNDEN
YRM BRNC VASIL

Gizli ikramlarn zhar

Bu hazine Allah ehlinin varidadarnda ve gönüllerindeki gizli ilahi

ikramlarn ve lütuflarn izharn içerir. Ayrca çadrlar, yükler ve ar-
lklarn konulmasyla ilgilidir.

Bu menzilin adamlar vardr ve ayn zamanda müahede menzilleri

vardr. Bunlar, yollarn kat edilmesine dönen müahede menzilleridir.

Onlar ‘Allah isminin yüceltilmesine ve söylenmesine izin verdii evlerdir.
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Orada gece gündüz Allah’n ismi zikredilir .’
380 Bu hâzineden rahmetin

söz, hal ve fiillerden oluan amelleri ihatas örenilir. Bu hâzineden

kulda bulunmas gereken Rabbine yönelme, O’na dönme ve bütün i-

lerini brakp Allah’a teveccüh halinin keyfiyeti örenilir. Bu hazine ke-

rem hâzinesi ve himmeder madeni, ümmetlerin mazeretlerini kabul,

âlemin kendisinde bulunduu yollarn en doru yol olduunu söyleten

hazinedir. Baarya ve doruya ulatran Allah olmakla birlikte, ilahi

cömertlik ve keremin bize açm olduu srlara mütercim olarak öyle

derim:

Bilmelisin ki âlemdeki her varlk, üzerinde yaratld makamnda-

dr. Hiçbir ey kendi makamn yukar çkmayaca gibi ondan aa
inemez. Herkes kendi makamnda deime ve bakalamadan korun-

mu halde kalcdr.
‘
Allah’n kullarnda ileyen sünnetidir .’

381
*Allah’n

sünnetinde tebdil bulamazsn .’382 aret ettiimiz hususta bilgisi olmayan

kimse ise fazlay talepten ümit kesmi, dunm, insan vastasyla adeta

‘ad konmu ecel
5

haline gelmitir. Çünkü insan bedbaht veya mudu
sürekli bir terakkidedir. Bu balamda mudu insana gelirsek, bütün

gruplarda onun terakkisi bilinir. Bedbahtn Allah hakkndaki bilgide

terakkisine gelirsek, bu terakkiyi sadece Allah ehli bilebilir. Bedbaht

bedbahdk sebeplerinde terakki içinde olup en sonunda rahmetin ken-

disini kuatacan, ilahi keremin onda hüküm sahibi olacan bilmez.

Fakat iin sonunda bu durum belli olur. Böylelikle bedbaht iin so-

nunda bedbaht olmasna yol açan günahlarda Allah hakkndaki bilgide

nasl yükseldiini örenir ve bundan dolay hamd eder. 'Tövbe eden ve

salih amel ileyenlerin günahlarn Allah iyiliklerle deitirir
’3*3

ayetinde

belirttii üzere, tövbekar hakknda bir misal vermitir. Yani ona kötü

diye gördüü eyin aynsn iyi diye gösterir. Daha önce eriatn hük-

münden habersiz kalarak, onu iyi görmütü. Hükümlerin ortadan

kalkt mevzie ulatnda ise -ki oras ahirettir- perdenin kalkmas es-

nasnda bütün amellerdeki güzellii görür. Çünkü orda kendisine amel

edenin -bakas deil- Allah olduu kefolunur. Öyleyse ameller Al-

lah’ndr. Allah’m bütün amelleri kendilerinde bir eksiklik ve çirkinlik

olmadan tam anlamyla güzel ve iyidir. Çünkü amellere sirayet eden

kötülük ve çirkinlik -bizatihi kendilerinden deil- Allah’n haklarndaki

hükmüne aykrlktan kaynaklanr. Kimin basiretinden ve ba gözün-

den perde kalkarsa, söylediimizi görür. Bununla birlikte keif vakti
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deiebilir. nsanlarn bir ksm bu durumu dünyada görür; onlar- Al-

lah’n bütün fiillerinin iyi olduunu ve Allah’tan baka fail olmadn
söyleyenlerdir. Onlara göre kulun fiildeki pay sadece kendisine izafe

edilen kesptir. Bu ise o fiilde kula ait ihtiyardan ibarettir. Yaratlm

yani hadis kudretin -onlara göre- herhangi bir ite etkisi yoktur, çünkü

hadis kudret kendi mahallini aamaz.

Allah ehlinden ariflere gelirsek, onlar hadis kudretten herhangi bir

ite fiil meydana geldiini düünmezler. Yükümlülük ve hitap onlara

göre ilahi bir isimden ilahi bir isim hakknda yaratlm kulun mahal-

linde gerçekleebilir. Böylelikle kul ‘yükümlü’ diye isimlendirilirken hi-

tap ‘yükümlülük’ diye isimlendirilir. Yaratklardan meydana gelen fiil-

lerin kendilerinin yaratt eyler olduklarn düünenler vardr. Mesela

Mutezile böyle düünmektedir. Perde kalktnda gerçein kendinde

bulunduu durum lehlerine ve aleyhlerine olacak ekilde onlara kefo-

lunur. Onlarn bir ksmna keif ölüm esnasmda gerçekleirken bir

ksmna kyamette bir ksmna topuklarn birbirine karmas esnasmda

bir ksmna azabn etkin olmasndan sonra gelir. Böylelikle amelleri Al-

lah’a nispet etmenin gereklilii (Mutezile mezhebindeki) insana kefo-

lunur.

Bu balamda sadece insann Allah’a bir gelii ve Allah’tan ayrl
vardr. Bu geli dier yoldan geliin ta kendisidir. O halde kul istifade

amacyla Allah’a yönelmek ile ifade, yani bakasna fayda vermek üzere

Allah’tan ayrlma arasndadr. Bu ayrlma baka bir istifade amacyla

Allah’a yönelmenin ta kendisidir. Fethin en çok olduu ksm, Allah’a

yönelme olmas bakmndan, Allah’tan ayrlma halidir. Böyle bir insan

Hakk halkta görendir, Allah ehlinden bazlarna Hakk halkta görmek

ar gelir. Bunun nedeni kendisi nedeniyle varl zorunlu olan ile ba-

kas nedeniyle varl zorunlu olan arasndaki uzak ilikidir. Kulun

zevki bu müahede olunca, Hak kendisine ar gelen eyi varlk itiba-

ryla Allah olduunu ona gösterir ve o hakikatte mümkünün hükmü-

nün bulunmas nedeniyle ‘halk (yaratlm)’ diye isimlendirilir. Kul

mevcut hakikatin ne olduunu ve hükmünün ue olduunu ve onun

madum bir eyden var olduunu örenince, artk hiç bir ey ona ar
gelmez ve daha önce olutan duyduu arlk kalkar. Söz konusu ar-
lk, insan ve cinlerin sakaleyn, iki ar diye isimlendirilmesini salayan
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durumdur. Sakaleyn doal bütün cisimlerin addr. Mümkünün yok-

luktan var olduunu örenen insan, içinde hissettii ac ve elemden

kurtulur. Allah bu esnada kendisini yüce bir yere çkartr. Bu yüce ma-

kam, dris’in makamndan onun paydr. Böylelikle onun mertebesi

yükselir, sknts ortadan kalkar, vard yer nedeniyle Allah’a hamd

eder, srrnn kendisine verdii eyi örenir. Bu sayede mertebeler ayr-

r, mezhepler bir olur, cetveller ve yan yollar çizilir, kudretli olanla

olmayan ve kazanan eidenir.

Hakka yönelmelerin en büyüü vc yücesi, Allah’a yönelirken çkan

nefesinin O’ndan ayrlrkenki giren nefesinin ayn olduu kimsenin ha-

lidir. Böyle bir insan çkan nefesi ihata eden olmas bakmndan Allah’a

yönelmiken suduru esnasnda giren nefesiyle O’na yönelmitir. Bunun

nedeni kalbinin Allah’ sdrm olmasdr. Böylelikle kul her nefes za-

hirdeki bir ilahi isim ile batndaki ilahi isim arasnda ‘istifade eden’ ha-

line gelir. Öyleyse kuatc vc zahir Hakka çkan nefes. Hakk ufuklarda

göstermeyi amaçlar. Batn olan hakka giden nefes de nefsindeki hakk

ona gösterme amac tar. Böyle bir durumda insan zahir ve batn ola-

rak sadece Hakk görür. Dolaysyla onun zatnda -edebi yerine getir-

mek üzere Hakkn diliyle olann dnda- herhangi bir fiil hakknda iti-

raz kalmaz. Öyleyse konuan ve konuturan göreli olarak iki farkl su-

rette bir kimsedir.

Sonra, ey dostum! Bilmelisin ki, Allah âlemi yaratm ve onunla

boluu doldurmutur. Artk âlemde fazla gelecek veya eksik kalacak

bir cevher yoktu. Bu yönüyle âlem cevheri bakmndan tektir. Bununla

birlikte boluu dolduran bu cevherde Hak sürekli yaratc olmay sür-

dürür. Allah onda ekilleri açar, onda kesifleri latifletirir, surederi iz-

har eder, renk ve olgular gibi arazlar var eder, kendilerinde var ettii

niteliklerle kesiflerin bütün suretlerini ayrtrr. Bu cevherde açlan su-

retlere göre zati ve resmî tanmlar ortaya çkar. Nispet ve izafederin

hükümleri de onda ortaya çkar. Allah ondan sonra bir cevher var et-

mez. Fakat o cevherde var eder.

Bunu anlaynca, gözün üzerine dütüü eyin ne olduu ve gözün

kendiliinde bulunduu durumu bilmelisin! Kulan duyduu ey ne-

dir, kulan kendisi nedir? Dilin söyledii nedir? Sesin kendisi nedir?

Organlarn temas ettii nedir? Organn kendisi, nedir? Daman tat
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alma duyusu nedir? Damak nedir? Burnun koklad nedir, burnun

kendisi nedir? Akim idrak ettii ey nedir, akln mahiyeti nedir? Duy-

mak, görmek, koklamak, tatmak, dokunmak ne demektir? Tahayyül

edilen, tahayyül ve hayal ne demektir? Tefekkür, tefekkür eden, hak-

knda tefekkür edilen ve fikir nedir? Musavvire gücü, tasvir edilen ve

suret ne demektir? Hatrlama gücü, hatrlama ve hatrlanan nedir? Ve-

him, vehmeden ve vehmedilen nedir? Hafza gücü, ezberlemek ve ez-

berlenen nedir? Akdedilir olan nedir?

Senin elde ettiin ey, tek cevherdeki araz, nispet ve izafetler hak-

kndaki bilgidir. Bu hakikat bir-çoktur. Bütün isimler, Allah’m kendi-

sinde zikrettiimiz hususlan var etmesine göre, ona verilir. Öyleyse bu

hakikat, zat bakmndan boluu dolduran ve bütün zikrettiklerimizi

kabul eden cevherdir. Suri cevher ve araz, zaman, mekân o cevherde

ortaya çkar. Bunlar varln analardr, ondan bakas deillerdir! Ona

eklenen eyler ise etken-edilgen, göreli, konum, say ve nicelik gibi

bunlardan bileen eylerdir.

Buradan manalarn manalarlam yoksa manay kabul eden cevher-

le mi var olup olamayaca örenilir? Söz konusu mana öteki manann

kendisiyle kaim olduu zannedilen bir manadr. O mana ise nitelenmi

olan manann kendisiyle var olduu cevherle vardr. Misal olarak siya-

hn parlakln verebiliriz. Bu balamda ‘Parlak siyah’ veya ‘güzel bil-

gi’ veya ‘kerim ahlak’ veya beyazlk hakknda ar beyaz dersin.

Bunu örenince, kim olduunu ve bütün bu zikrettiklerimizi ve

benzerlerini sana ihsan eden Hakkn kim olduunu örenirsin. Ayrca

yaratklarndan kimsenin O’na benzemeyeceini örenirsin. Bununla

birlikte varlnn O’nun varlna ve senin O’na balanmasn ve irti-

batl olmasn mümkün klan münasebet aklla bilinir. Nitekim ‘Ken-

dini bücn rabbini bilir’ hadisinde O’nu bilmen kendini bilmene bala-

nr. Yaratlmlar en iyi bilen, onlarn içinde Allah’ en iyi bilendir.

Bunun yan sra çokluun birlii karsnda Bir’in birliini örenirsin.

Kadim ve hadis ksmlaryla varln hangi ksmlarla snrl olduunu

örenirsin. Kadim’in hadisten hangi özellikle ayrtn örenirsin.

Ezeli kadim’c nispet edilen isim ve hükümler ile yaratlm hadise nis-

pet edilen isim ve hükümler nelerdir? Alemin kendisi neye dayanr?

Sana tecelli edip kendisini gördüünde Haktan müahede edilen nedir?
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Tecellinin farkllnn nedeni nedir? Onu bakalatran nedir? Bunun

nedeni senin idrakinin tek hakikatte farkllamas mdr? Bu sayede se-

nin tecelliyi görmen de frakllarken O’nun kendisi kendiliinde ba-

kalamaz. Yoksa tecellideki bakalama ve türlere ayrlma -sana veya

kendisine deil de- nispete mi dayanr? Ona dayanmasna gelirsek, Al-

lah ehline göre böyle bir ey imkânszdr. Geride iki husus kalr: Birin-

cisi sana dayanmasyken dieri ne sen ne O olan baka bir duruma da-

yanmasdr. Sen de O’nu böyle görürsün.

Binaenaleyh gören herkes gördüünü tanmaz. Hayret ehli bo

yere hayrete dümez, çünkü bu i zordur ve anlalmas çetindir. Mü-

ahede edilen ey genel, varlk ise büyüktür. Kemal gerçeklemi, bilgi

ayrm, hüküm ise inmitir. Her nefes var olanlarda yenilenme ise

akledilir. Hakka dair söylenen ise makul olan ile olmayan arasmda ak-

tarlr. Bu kuyulara ulalmak sr ehlinin, nur sahiplerinin ve basiret ve

göz sahiplerinin yapabilecei bir itir. Kimin sadece srr olur ve nuru

olmaz veya nuru olur srr olmazsa veya ba gözü olmaz basireti olursa

veya ba gözü olur basireti olmazsa veya batn olmaz zahiri olursa, sa-

hip olduu özellikle kalr ve kemale ulaamaz. Onunla nitelenip bu-

lunduu hal üzerinde tam olarak kalabilir. Fakat unutmamak gerekir

ki, talep edilen ey, tamlk deil kemaldir, çünkü tamlk yaratlmta-

dr. Kemal ramn elde etmek istedii ve ona ifade edilen eydir ve tam

olmasna ramen bu derece onun adna gerçeklememi olabilir. Allah

her eye yaratlm vermi, her ey (yaratlma yönüyle) tamamlanm,

sonra ona kemali elde etmesi için yolu göstermitir. Kim hidayete

uyarsa, kemale erer; kim tamlkla birlikte kalrsa, mahrum kalr.

Allah bizi ve sizi acizlik makamna ulamakla nasiplendirsin ve

bunu bize ihsan etsin. hsan eden ve bu makama ulatracak O’dur.
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CÖMERTLK HAZÎNELERNDEN
YRMKNC VASIL

Fetret Hâzinesi

lerin kesildii zannedilir, hâlbuki onlar kesilmez ve kesilmeleri

mümkün deildir. Çünkü Allah, âlemi sürekli korur. Baka bir ifadeyle

âlemi sürekli koruyucudur. Koruma kesilmi olsayd, âlem yok olurdu.

Allah, kendisi nedeniyle âleme zuhur etmesinin dinda âlemden müs-

tanidir. Öyleyse Allah, âlem vastasyla bilinmekten de müstanidir.

O halde bakas O’na delil olamaz. Allah yaratklarna zuhur etmesiyle

kendisine delildir. Onlarm bir ksm kendisini bilir ve O’nu yaratkla-

rndan ayrtrrken bir ksm yaratklarnn ayn kabul eder. Bir ksm
hakknda hayrete düer ve yaratklarnn ayn mdr, yoksa onlardan ay-

r mdr, bilemez. Bir ksm Allah’n yaratklarndan ayr olduunu bi-

lir, fakat yaratklarn Haktan veya Hakkn onlardan hangi özellikle ay-

rtn bilemez. Bu nedenle Ebu Yezid de hayrete dümütür. Çünkü

Ebu Yezid genel itibaryla bir ayrmn bulunduunu anlam, fakat

onun mahiyetini anlamamtr. En sonunda Hak ona ayrmann ve

farklln zillet ve yoksullukta olduunu bildirmi, böylece Ebu Yezid

sakinlemitir. Hak ile âlem arasndaki ayrm ve temyizin dier ksm
âlemden müstaniliktir.

öyle diyebilirsin: ‘Zillet ve muhtaçlk da müstani klar.’ öyle

deriz: ahitte kendisini gördüümüz üzere zelil zilletten ve fakir fakir-

likten müstani kalmaz. Allah âlemi baz mertebe ve derecelerde birbi-

rine muhtaç yaratm, birbirlerini hizmetçi edinsinler diye bir ksmn
bir ksmnn üzerine yerletirmitir. Bu nedenle Allah âlemin bir ks-

mm üstün, bir ksmn aa dereceye yerlqtirmitir.

in kendinde olduu hakikat Allah’n Ebu Yezid’in dikkatini çek-

tii ekilde olunca, buradan Allah dikkatimizi u ayete çekmi oldu:

‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz. Allah hamid ve müstanidir:

’

384
Yani

Allah kendisine muhtaç olunan her ey ile övülendir. Bütün âlem Al-

lah’n isimleri ve yüce ifadandr. Dolaysyla Allah insan bir surete

muhtaç kaldnda, sürekli kullarna görünmek için farkl suretlerde

âleme tecelli eder. nsan bir suretten müstani kalnca, bu kez müsta-
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ni kalman suret o kii için yaratlm bir surettir. Tekrar ona muhtaç

olduunda ise o suret Haktr ve suretin ad zahirde kendisine ait olsa

bile gerçekte Hakkn bir ismidir. Perdeli insan surete muhtaç olduu-

nu zannederek -kendisine muhtaç olduu için- onun önünde zelil hale

gelir. Hâlbuki gerçekte sadece her eyin melekûtunu elinde tutan Al-

lah’n karsnda zelil ve O’na muhtaç olmutur. O halde insanlar bir

vadide, Allah’ bilenler baka bir vadidedir.

*

Alemdeki görünür derecelenmeye gelirsek, bu derecelenme insan-

larn bir ksm tarafndan bilinmezken bir ksmnca bilinir. Bir ksm
bu hususta yanlrken bir ksm isabet eder. Allah âlemi varlk yönüyle

gayb-ehadet, zahir-batn, evvel-ahir (ilk ve son) diye ikiye ayrm, ba-

tn, ahiri ve gayb bir tarz, evveli, zahiri ve ehadeti dier tarz yapm-
tr. nsanlarn bir ksm evvelliin bulunduu ksm üstün tutmu, bir

ksm ahirlik ksmn, bir ksm genel olarak iki ksm eit saym, bir

ksm ise snrlamtr. Bunlar bilhassa Allah ehlidir. Onlar öyle derler:

Ahirliin bulunduu ksm mutlular hakknda hayrlyken bedbahtlar

hakknda hayrl deildir. Allah ehlinin ise geçmie deil gelecee yö-

nelmeleri daha uygundur. Çünkü geçmi zaman ve imdiki zaman ger-

çeklemiken gelecek ise gelecektir. Dolaysyla gelecein gelmesi zo-

runludur ve himmeti ona balamak daha uygundur. Gelecek kendisine

balanan bir himmetten gelirse, insann aleyhine deil, lehine olarak

gelir; kendisine balanmam bir himmetten gelirse, lehinde olabilece-

i gibi aleyhinde de olabilir. Dedik ki, himmet gelecek zamana bala-

nrsa, gelecek zaman insana -kötülük deil- iyilik getirir, bunun nedeni

himmet sahibinin gelecek hakkndaki hüsnü zanndr. Himmetler et-

kindir, dolaysyla gelecein gelii kiinin lehine deil aleyhine bile ol-

sayd, himmet nedeniyle -aleyhine kalmaz- lehine dönerdi. Bu öyle bir

faydadr ki, kim onu muhafaza ederse, bütün nimetleri kazanr.

Gelecek zaman himmetini kendisine balam bir insana geldiin-

de, himmet sahibi ondan nimet elde etmek, onun karsnda basiret

üzere ve sakince edepli davranarak süratle ona koar. Buna mukabil ge-

lecein anszn geldii insan böyle deildir. Öyle bir insan dehete ka-

plr, onu nasl karlayaca ve kendisine kar nasd davranaca husu-

sunda hayrete düer. Zaman ise hzla kaybolur, imdiki an terk eder

ve mazi haline gelir, dehete kaplan insan onun hakkn ve kendisine
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1

kar yerine getirmesi gereken edebi yerine getirmemi olur. Hâlbuki

hazrlkl insan öyle deildir. Bununla birlikte hazrlkl insann geçmi

zaman hakknda kâmil olmas gerekir, çünkü onu muhafaza etmezse,

iyiliini yitirmi demektir.

Allah cömertlik hâzinelerinden koruma hâzinesini kula yerletir-

mitir. Onun bu hâzinede bulunmas gerekir. Böyle bir insan imdiki

zaman ve geçmi zaman hakknda hal sahibiyken onun için geride ka-

lan gelecek zamandr. Hafza kuvveti koruma kapsnn üzerinde sak-

lam olduu eyin ondan çkmasn engellemek üzere durur ve imdiki

zaman terk eden eyleri de alarak onlar hâzinede saklar. Hafza kuv-

vetinin iki yardmcs vardr: Birincisi hatrlama kuvvetidir. Bu güç

maddelerden soyut anlamlan korumakla görevlendirilmitir. Dier

yardmc ise hayaldir ve hayali bu hâzinedeki misalleri korumakla gö-

revlendirmitir. Kendisi ise imdiki zaman vaktinin ayrlmasndan iti-

baren ve geçmi zaman hükmünün sona ermesinden sonra gelecek za-

mann getireceklerini kabulle ilgilenmek üzere kalr. Onun getirdikle-

rini alr, onlar koruma hâzinesinde saklar. Bu hazine ‘hafza hâzinesi’

diye isimlendirilmitir, çünkü gelecek hakknda imdiki zaman -ki da-

im demektir- korur. Böyle bir hazrlk ve istidattan yoksun olanlardan

farkl olarak, mazi zaman onun üzerinde hüküm vermez. Bu hazrl
olmayanlarda ise geçmi zaman kendisini çekip alr ve kul gelecek za-

man unutur, dolaysyla nereye gittiini bilemez! Böyle bir insan gaf-

letin, unutmann, yanlmann hakim olduu biridir. Hak da kulun le-

hine veya aleyhine olmak üzere onu saklarken kul bu ilahi korumann

farknda deildir. Daha dorusu bürün kullar deil, kullarn çou bu-

nun farknda deildir. Bu durum ‘Kim miskal miktar hayr yaparsa, onu

görür, kim miskal miktar kötülük yaparsa onu görür’
385

ayetinde belirtilir.

Baka bir ayette Allah öyle der:
‘

Küçük büyük hiçbir eyi ihmal etmeden

bir kitapta kaydetti. Yaptklarm hazr olarak onda bulurlar ,’
386

Öyleyse

kâmil kulun hafzas (yaptm) saklarken hafzas olmayan gafil kulun

yaptklar ise (Allah tarafndan) korunur. ki adam asnda ne büyük

fark vardr! Genel hüküm imdiki zamana aittir ki, ‘daim’ denilen ey-

dir. O kendisi gelmezden önce gelecek zaman akimda tutar ve geçmi

zamann getirmi olduklarm korur. Çünkü zaman bir surettir ve onun

ruhu getirdiidir. O halde imdiki zaman bütün zamanlarn hayatyla
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canldr, çünkü o bütün zamanlarn getirmi olduklarn koruyan vc

muhafaza eden eydir.

Zamanlar üç ksm olduu gibi haller de üç ksma ayrlr: Birincisi

yumuaklk ve atfet halidir. Çünkü yumuaklk hali sertlik ve kahr ile

getirilen eyleri getirdii gibi kahr ve zorlamayla yumuaklkla getiri-

len eyler getirilmez. Kahr kahra mazhar olann kalbinde sevgiyi ve

merhameti meydana getirmez. Yumuaklk yoluyla maksat gerçekleir,

yumuaklk sevgi getirir ve onu yumuaklk gösterdiin insann kalbine

yerletirirsin. Yumuak insana kar konulmaz vc bunun nedeni onun

etkisinin gücüdür. kinci hal ise hayrete düenin hidayet halidir. Çün-

kü hayretteki insan bir ey sorduunda ya haliyle veya sözüyle sorar. O
konuyu bilenin de hakknda hayrete düülen meseleyi açklamas gere-

kir. Sorulan konu hayrete düülen eyin hakikatinin kendinde olduu

bir konuysa, alim onu söz konusu eyi bilmenin hayrete yol açtn
açklar ve bunu örenmekle hayret kalkar. Hayret açklanmas müm-
kün bilgilere dairse o bilgi kendisine açklanr ve hayret kalkar. Böyle-

likle iki gözü olan kimseye sabah aydnl gibi bilgiler açklanr ve

hayret ortadan kalkar. Alim kii kendisine soru soran insan terslemez,

‘böyle bir soru senin sorabilecein soru deildir’ veya ‘sen makamnn
gerektirmedii bir eyi sordun’ demez. Çünkü insan kendisine soru so-

ran böyle terslerse alim olmad gibi sorulan meseleyi ve o meseleyle

ilgili cevap verilmesi uygun yönü bilmeyen bir cahildir. Bilgi ve kötü

ahlak bir araya gelmez. Her alim geni bir hogörü ve merhamet sahi-

bidir. Kötü ahlak ancak darlktan ve zorluktan ortaya çkar ve bunun

nedeni bilgisizliktir. Bilginin deerini Allah’ bilenler bilebilir ve Allah

zaman ve müddeti bakmndan nihayetsiz genilik sahibidir.

Bir ahs için bir hükümdar nezdinde efaatçi olmutum. Adam
öyle bir suç ilemiti ki hükümdara göre böyle bir suçun sahibi muria-

ka öldürülmeliydi. Çünkü hükümdarlar pek çok suçu balasa bile üç

eyi balamaz ve bunlar affedilmeyecek suçlardr. Hükümdarlar bu

suçlarda sadece cezalandrmann tarznda derecelenirler. Bu üç suç un-
lardr: Haremine saldrmak, srrnn açklanmas ve mülküne zarar

vermek. Bu adam hükümdarn mülküne zarar verecek bir suç ilemi,

hükümdar onun katline ferman vermiti. Adamm hikâyesi bana ulan-

ca, onu öldürmesin diye ricac olmak üzere, hükümdara gittim. Hü-
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kümdann beti benzi ata ve bana öyle dedi: ‘Yapa balanamayacak

bir suçtur ve öldürülmesi gerekir.’ Tebessüm ettim ve öyle dedim:

Hükümdarm! Vallahi senin affn aan bir suç bulunduunu ve ba-
lamana galebe çaldn bilseydim, senden ricac olmadm gibi senin

hükümdar olduuna da inanmazdm. Sradan bir Müslüman olan bana

göre, bütün âlem suç ve günah olsayd yine de benim atfma galip ge-

lemezdi.’

Hükümdar söylediklerim karsnda hayrete dütü ve ricam üzeri-

ne adam affetti. Ben de kendisine öyle dedim: ‘Onun cezas hüküm-

darn srlarn örenip devlete kar suç ilemesine yol açan mertebeden

uzaklaürlmas olmaldr.’ Çünkü her ne kadar adamn ölüm cezasn

engellemek istesem de, yönetimine zarar verecek bir hususa kar hü-

kümdarn yardmcs olmak isterim. Bu sözüm üzerine hükümdar se-

vinerek ve memnuniyetle öyle dedi: ‘Allah bana yaptna karlk ola-

rak seni hayrla ödüllendirsin.’ Sonra yanmdan ayrld ve sarayna git-

ti. Adam hapisten çkartp bana gönderdi, ben de adama uygun ekil-

de tavsiyede bulundum. Bu meselede hükümdarn aldm ve edebini

beendim, yapt ie karlk olarak kendisine teekkür ettim.

Üçüncü hal nimet verilenin verilen nimeti sahibine göstermesidir.

Çünkü nimetin izhar ükrün ve onun hakknn verilmesinin kendisi-

dir. Böyle bir ükür sayesinde art gerçekleirken nimete nankörlük

nedeniyle nimet kaybolur. Nimete nankörlük onun gizlenmesidir,

çünkü küfran- nimet terkibindeki küfran ‘örtmek’ demektir. Allah Te-

âlâ öyle der:
‘

Allah bir köyü misal verir, o köy emin ve mutmaindi, rzk-

lar her mekândan kendilerine gelirdi.’
387

Böyle bir durum nimetlerin ge-

lebilecei en iyi tarzdr. ‘Nankörlük ettiler.’ Yani nimet verilen toplu-

luk nankörlük etti. ‘Allah’n nimetlerine, Allah da onlara açlk elbisesini

giydirdi.’ Yani azklarn kaldrd. Güveni ortadan kaldrmakla da Ve

korku elbisesini giydirdi, yapaklarna karlk olarak.’ Onlar nimetleri

gizlemi, inkâr etmi ve onlar nedeniyle kötü ve taknlk yapmlardr.

Allah Tcâlâ öyle der: ‘ükrederseniz, artrrz .'
388 Baka bir ayette

‘

Bana

ükredin, nankör olmayn'389
buyurur. Bununla birlikte Allah âlemlerden

müstanidir. Böyleyken muhtaç ve fakir bir varlk Allah’m nimetlerin-

den kendisi gibi birisine ikramda bulunur ve verir. Böyle bir insan.
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âlemlere muhtaç olmayan mutlak zengin deildir ama o ükre muhtaç-

tr ve onunla sevinir.

Bu deerli bir hazinedir, onu bibnek deerli bir bilgiyken makam
yararl bir makamdr.

CÖMERTLK HAZÎNELERNDEN
YRM ÜÇÜNCÜ VASIL

Adalet

Bu hazine itidal ve her hak sahibine hakkn verme hâzinesidir.

Öyleyse o ihsan hâzinesi deil adalet hâzinesidir ve Allah kullar ara-

sndaki adaleti ondan yerletirir. Bu hazine hükmü biten ve kaps ka-

panan bir hazinedir, çünkü ihsan hâzinesi ona kar lütufkâr davranr.

‘Allah adaleti emreder ,

,39° Bu hakk alnana yönelik bir ihsandr. ‘hsan

da emreder.’ Burada ihsan emredilmesi itibaryla adalete atfedilmitir.

Yani adaletin otoritesinin ortaya çkp suçu nedeniyle cezalandrlan

kimseye ihsanla merhamet edilir ve cezalandrma ii sona erer, nimet

verme ve ihsan sona ermez. Bazen ihsan kendiliinden gerçekleirken

bazen yaratlmn iyiliine karlk gerçekleebilir. Ayette öyle denilir:

‘yiliin karl iyilik deil midir?'391 Baka bir ayette öyle denilir:
‘
yilik

yapanlar için iyilik ve fazlalk vardr .'
392

‘Fazlalk’ derken adaletten sonra

gelen ihsan ve cezalandrmadan olan ihsan kastedilir.
‘Kötülüün karl-

kendisi gibi kötülüktür. Kim balar ve iyilik yaparsa ...'
393

Yani kötülü-

e kötülükle karlk vermemek daha iyidir. ‘Onun ecri Allah’a kalm-

tr.’ Yani bakasnn hakk deil de, kendisine ait bir hakk affetmek,

Allah’n niteliidir. Öyleyse adil davranmak bakasnn haklaryla ilgili-

dir, yoksa ilahi mertebeyle ilgili deildir. Allah ilahi mertebe kendisiyle

nitelenmemi olduu halde güzel ahlak emredecek deildir. Bu neden-

le insanlardan haklarn almayan ariflerin ecri Allah’a kalmtr.

Bu hazine insanlarn gözlerine sr perdelerini çeken hazinedir.

Bunlar Hakkn saklad ayplardr ve onlar kendisinin bildii ‘gayb

bilendir
'394

ayetinde belirtilir. Dolaysyla raz olduu peygamber gibi
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kullarnn dnda kimse O’nun gaybn örenemez. Peygamber ise Al-

lah’n dilediini örenebilir. O zaman perdeler kaldrlr, nurlar ortaya

çkar, gözler nurlar sayesinde bütün makulleri idrak eder. Akl ise nur-

lar sayesinde akl tarafndan idrak edilmesi mümkün her eyi idrak

eder. Göz nurlar sayesinde duyuyla idrak edilmesi mümkün her eyi

idrak eder. Bu durum Allah’n özel ve seçilmi hayrl kullarna tahsis

edilmitir. Bu kullar sürekli yeniden yaratmay kefederler. Binaenaleyh

âlemde yeniden yaratma sona ermedii gibi onlarn keifleri de bitmez.

Bu hazine Allah’ bilmek hakknda fail, fiil, yaplan i, fiilin vastas

ve fiilin durumunun ve halinin bilgisini verir. Böylelikle kii Hakkn

yaratmasyla âlemdeki yaratmalar örenir. Ayn zamanda kul fiilin

kendisine nispet edilii bakmndan her failin bir tarz olduunu öre-

nir.

Bakalarna kar cömerdik yapan kerem ehline gelirsek, Allah öyle

birine iyilik sebeplerini ihsan eder, güçlükleri kolaylatrr ona, zorluk-

lar yolundan kaldrr, karanlklardan nura, darlktan genilie, yanl-

lktan doruya çkartr. Haklara bakarken kendisini daha hak sahibi

görenler vardr. Onlarn bakasma bak kendi hakkn görmek amac

tar. Böyle bir insan baka her eyden habersiz kalm, kendisiyle me-

gul olmu, himmetini kendine yöneltmi, Haldun hakkn verdii her

eyi kendine vermitir. O insan Rabbiylc müstani kalr vc zat kendi-

sine kefolunur. Sonra âlemin onun mertebesinde toplandn ve ken-

disiyle âlemdeki her parça arasndaki ince balar görür, o ince balar

üzerinden âleme iyilik yapmaya balar. Bu iyilik âlemde o eye müna-

sip kimseye uzam bir badr. Hak sebepleri kendisine ulatrd gibi

o insan de himmetiyle âlemde bulunan herkese gaybten ihsan ulatrr.

Âlem ise onu tanmaz. Çünkü âlem onu ihsan ederken görmemitir.

Nitekim âlem sebepler nedeniyle Hakk tanmaz. Öyle olmasayd böyle

olmazd. Âlemdekiler Hakk sebeplerden olay unuttuuna göre kâmil

kulu unutmalar da zorunludur.

Allah’n öyle kullar vardr ki, onlar sebeplerin farknda olsalar bile

£Bu ihsan Allah’tandr, sebebin onda etkisi yoktur’ derler. Allah’n baz

kullar daha vardr ki, onlar da bu iyilik falamn bereketiyle vc himme-

tiyledir’ derler. Onun himmeti olmasayd, bu nimet olmaz ve Allah kö-

tülüü bizden uzaklatrmazd. Bir ksm bunu inanarak ve balanarak
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söylerken, bir ksm zann galibiyle söyler. Böyle biri Hakkn kendisini

iki halde kullarn kalplerine kendi makamnda yerletirdii kuldur. n-

sanlar da bunu söylerler fakat kaynan bilmezler.

Sahih bir hadiste aktanldna göre, Hz. Peygamber Huneyn sa-

vanda Mekke’nin fethinde gerçekleen bir hadise nedeniyle Ensar’a

öyle demiti; ‘Siz dalaletteydiniz, Allah benim vastamla size hidayet

etmemi miydi?’ Hz. Peygamber kendisini zikretmi. ‘Sizi atee düe-

cek bir tehlikede bulmu ve benim vastamla sizi kurtarm deil mi-

dir?’ Hadiste belirtilen ey insanlarn ‘falann bereketiyledir’ sözlerinin

ta kendisidir. Bazen de ‘beni hatrnda tt, beni himmetinde tut, beni

unutma’ derler. Her kim bu müahededen yüz çevirir ve müahede

edilen ile müahede edeni ayrt etmezse, hayrete dümü ve hüsrana

uramtr. Bna mukabil öteki insan yapt ticaretinde kazançl ve

alveriinde adildir.

Kazananlar iki ksma ayrlr; Karlk için çalanlar ve vefa için ça-

lanlardr. Karlk için çalanlar, kendilerine özgü niteliklere sahip

iken vefa için çalanlar iki ksma ayrlr: Birinci ksm çalan olmayan

çalanlar iken ikinci ksm ‘çalan’ çalanlardr. Bu ksm da iki ksma

ayrlr: Hak vastasyla çalanlar ve kendileriyle çalan ve amil olanlar-

dr. Her ikisi de karl dile getirenlerdir. ‘Çalan olmayan’ çalanlar

ise karl amele ait görür, çalana ait görmezler! Amel karlk nime-

tini kabul etmez ve bu nedenle amelin karl kendilerine döner.

Amel edenin karlna gelirsek, onlar amel edenin Allah olduunu

görür. Allah ise karl kabul edecek bir mahal deildir, çünkü kar-

lk amel edenin ölçüsündedir. Böylelikle onlar ilahi karl da elde

ederler. Bu, amel sahibinin hak ettii eyi yerine getirmedeki eksiklii-

dir. Baka bir ifadeyle bu eksiklik, Allah’ bilenlerde tezahür eden

‘O’nun hamdini ve övgüsünü yerine getirme’ karldr. Hz. Pey-

gamberin u hadisinde bu husus belirtilir: ‘Ben Seni hakkyla öve-

mem. Sen kendini nasl övmüsen öylesin. Fakat ya senin nezdinde

olann nefsinde veya yaratklarndan birinin nefsinde övdüün ekilde!’

Dikkatini çektiim hususa iyi bakmalsn! Çünkü benim sözlerimi

kabul eder ve nasihatime kulak verirsen, kazançl çkarsn.

Bu bölüm hakknda konumak sözü çok uzatr, çünkü o nurlar,

-karmlar, srlar, birbirine girmeyi, ayrmay ve temyizi içerir. Kur-
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tuluu salayan eyler bu bölümden örenilir. Bu bölümle ilgili bu ka-

dar açklama yeterlidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZYETMNC BÖLÜM
Art Menzilinin Bilinmesi, Varlk Srlarndan Bir ve ki
Srrn Bilinmesi, Deimenin Bilinmesi; Bu Menzil

Muhammedi Mertebeden Örenilir

Amellerdeki art onlarn suretlerinde

Ey adam! Nimetlerdeki art da öyle

Bir tek sevgi adamlar bilir onu

Ne say ne ecel snrlamaz onlar

Nimetlerin içinde ‘nazar’ sahibi için tuzak var

Kesindir o, tuzanda ise emelimiz

Mertebesinin srrndan çkm
Sadece bilgi ve amel korur

Ferlerin bir asl var onlar ortaya çkartr

Kendisine bakanlara, bize böyle misal verildi

Bilmelisin ki, bütün eyada ve bütün olaylardaki hikmet, varlkla-

rn kendilerine deil, mertebelere aittir. Mertebelerin en yücesi ise ilah-

tk, yani ulûhiyct iken en aadaki mertebe ubudiyettir. Sadece bu iki

mertebe vardr ve sadece Rab ve kul vardr. Fakat ulûhiyctin baz hü-

kümleri vardr. ve onlardan her biri bir rütbe gerektirir. Bu hüküm ba-

zen lah’ta bulunur ve bu durumda kendisi hakknda hüküm veren Al-

lah’tr. Söz konusu hüküm manada mertebenin hükmüdür ve o hü-

kümle ancak mertebenin sahibi hüküm verir. Çünkü mertebe var olan
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bir ey deil, makul bir eydir ve kendisiyle hüküm verilen belli bir

nispettir. Onun hükümleri vardr. Bu balamda en garip ilerden biri

madum yani var olmayann tesiridir. Bazen bu hüküm bakasnda yani

bir mevcutta ya var olan bir ey veya nispet olarak bulunur. Öyleyse

hüküm sadece mertebelere aittir. Ayn ekilde ubudet yani kulluk mer-

tebesinin hükümleri olduu gibi her hükmün belli bir rütbesi vardr.

Bu hüküm bazen kulun kendindedir; bu durumda kul üzerinde hüküm

veren bizzat kendisidir ve sanki bu durumda kul hükmü kendisi adna

gerektiren mertebenin vekilidir. Veya hemcinsi olan birisi veya bakas

hakknda hüküm verir. Kul için sadece benzer ve baka vardr. Hak söz

konusu olunca, O’nun benzeri yoktur ve sadece baka vardr.

Mertebe hükümlerinden Hakka dönen birinci hüküm özü gerei

varlnn zorunluluudur. Baka bir hüküm âlemden müstaniligi, di-

er bir hüküm rahmetiyle müminlere yardm etmesini kendisine zo-

runlu tutmas ve bütün celal nitelikleridir. B nitelikler. Hakkn tenzih

edilmesini ve yaratklaryla arasnda benzerliin reddedilmesini gerekti-

ren niteliklerdir. Hakkn zat gerei, kendi dndakilerin varln ge-

rektiren hükümlere gelirsek, bunlar kerem, ihsan, cömertlik, var etme

bütün yaratma nitelikleridir. Bu niteliklerin birisinde bulunmas ve bi-

risi hakknda olmas gerekir. Öyleyse ‘baka5 olmaldr. Bu balamda

sadece kul vardr. Bunlarn içinden kulu talep eden bir eser meydana

gelince, o eserin zorunlu olarak lah’ta asl bulunmaldr ve söz konusu

asl mertebe gerektirir; bunun böyle olmas kaçnlmazdr. Allah’a bu

mertebeden bir takm özellikler mahsustir ve bunlar daha önce ifade

ettiimiz üzere yaratklarn varln talep etmeyen niteliklerdir. Kul

olmak bakmndan kulun mertebesi de sadece bir kulda bulunabilecek

hükümler talep eder. Öyleyse söz konusu hükümler özü gerei bütün

kullarda bulunur. Sonra onlarn bir takm hükümleri daha vardr. Bu

hükümler ise benzerlerin varln ve Hakkn varln talep ederler.

Onlarn bir ksm, kul Hakkn veya kendisi gibi bir kulun halifesi ve

naibi olunca, mertebenin sahibinin niteliklerinden halifelik mertebesi-

nin gerektirdii özellikler kendisine giydirilir. Çünkü vekil vekili oldu-

u kimsenin özellikleriyle gözükmezse, hemcinsleri arasnda hükmünü

icra edemez. Halifesi olduu kimsenin suretiyle gözükmesi ise efendi-

lik mertebesinin verdii eyden baka bir ey deildir. Böylelikle kulluk

ve halifelik mertebesi ona baz hükümler kazandrr ki bunlar efendi-
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sine ve kendisini halife atayan kimseye yönlendirmesi mümkündür.

Ayn zamanda kendisinin de bir takm hükümleri vardr, bunlar ancak

üzerlerinde halife atand kimselere yönlendirmesi mümkündür.

Halifelik küçük ve büyük halifelik diye ikiye ayrlr. Kendisinden

daha büyüün olmad büyük halifelik, âlemdeki büyük imamlktr.

Küçüü ise insann nefsine halife olmasdr. Bu ikisinin arasnda bulu-

nanlara ise üzerindekine göre ve kyasla küçük denilir. Her halifelik al-

tndakine göre büyüktür. Kulun efendisindeki etkisine gelirsek, bu et-

ki, efendinin kulunun maslahatlarn yerine getirmesidir. Bu sayede

efendilik hükmü onun üzerinde kalr: Kulun maslahatlarn yerine ge-

tirmeyeni efendilik mertebesi azleder. Çünkü mertebelerin görevlen-

dirme hükümleri olduu kadar -her kim olursa olsun- bizatihi -yoksa

kabule bal deildir- azletme hükümleri ve yetkileri vardr.

‘Halife’ olmak bakmndan kulun kendisini halife yapan herhangi

bir varlktaki {Hak veya kendisi gibi bir insan) etkisi ise hükmünü

kendilerinde uygulamak üzere üzerlerine halife yapld kimselerin

varln salamaktr. Yönetecei kiiler yok ise halife deildir. Baka

bir ifadeyle üzerlerinde halife olaca kimseler yoksa halifelik de olmaz.

Halifenin bir mekân olmaldr ki ihtiyaçlar karlamak üzere o me-

kânda bulunsun. Baknz! Mertebeyi kabul etmeyen Hak için ulûhiyct

mertebesi, göü yaratmasn gerektirmitir. Allah göü kendisi için

Ar yapm, sonra onun üzerine yerletiini zikretmitir. Bu sayede

duayla kendisine teveccüh edilir ve ihtiyaçlar O’ndan talep edilir. Kul

da nereye yöneleceini bilmeyen aknlktan kurtulur. Çünkü Allah

kulu yön sahibi olarak yaratt gibi üstte bulunmak, gök, ar, yönleri

ihata etmek gibi ifadelerde kendisi için yön belirlemitir. Allah öyle

der: ‘Nereye dönerseniz, Allah’n yüzü oradadr .'
393

Bir hadiste öyle de-

nilir: ‘Rabbimiz yakn göe iner ve öyle der: Tövbekâr var m? Dua

eden var m? stifar eden var m? Hz. Peygamber bir hadisinde ‘Allah

namaz klann kblesindedir’ der. Bütün bunlar -iyi düünürsen- mer-

tebelerin hükmüdür. Mertebeler âlemden kaybolsayd, hakikatlerin ke-

sinlikle varl kalmazd. Bunu anlamalsn!

Üst mertebede olan aa mertebede bulunann kendisini tanma-

sn istediinde, ona kendisini bizzat tantmas gerekir, çünkü aada-
kinin üstteki hakknda bir tecrübesi yoktur ve üstte bulunan aadaki-
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ni ihata eder. Kendini tantmas ise üsttekinin aadakine tenezzülüyle

gerçekleir. Çünkü aadakinin üsttekine yükselmesi mümkün deil-

dir; yükselseydi varl yok olurdu. Çünkü onun yükseklikte bir tecrü-

besi ve kademi yoktur. Öyleyse aada bulunan sürekli olarak kendi

mertebesinde sabit olarak kalmay sürdürür. Üstte bulunan ise kendi

mertebesinde bulunduu halde inebilir. Baka bir ifadeyle mertebesin-

de sabit olmasndan dolay kendisi hakknda inme hükmü verir. Öyley-

se üstte bulunan inii halinde yine de üst mertebesinde sabittir, çünkü

inmek mertebesinin gerektirdii hüktimlerindendir. Allah Teâlâ sefirle-

rine böyle davranmtr. Onlar, Allah’n yaratklarna gönderdii elçile-

ridir. Binaenaleyh Allah her peygamberi kavmine açklasn diye kendi

kavminin diliyle göndermitir. Peygamber genel gönderildiinde her-

kes onun kavmi haline gelir ve bu nedenle ona ccvamiü’l-kelim verilir.
A

Cevamiü’l-kelün hitab ayrtrmak demektir. Hz. Adem ilahi isimler

vastasyla kemale ermiken Hz. Peygamber cevamiü’l-kelim vastasyla

kemale ermiti. Böylelikle peygamber o insanlarn Rabbinin elçisi ola-

rak kendi dilleriyle ve lehçeleriyle onlara peygamber olarak gelmitir.

Baka bir ifadeyle onlar kendileriyle Hakka davet etmitir.

Sonra Peygamber onlara kendisine göre yaadklar eye göre eri-

at getirmi, söz konusu yasalarn Allah katndan olmasnn dnda bir

husus eklememi, insanlar da Allah’a yaklamak amacyla onlarla hü-

küm vermilerdir; bu yaknlk, Allah katnda kendilerine muduluk ka-

zandrr. Peygamber onlara kendilerine göre yaadklar eyleri yasa

yapmtr dedik, çünkü her ümmet maslahaüannn kendisine bal ol-

duu belli bir yasaya göre davranr. Bu maslahatlar be tanedir: Her

eyden önce her toplumun önderinin ve yasa koyucularn insanlara zo-

runlu kld bir yükümlülük olmaldr ki onlara zorunlu iken bizim

farz dediimiz eye karlk gelir. Bunun yan sra mendup, haram,

mekruh ve mubah olmaldr. Çünkü onlarn snrnda duracaklar bu

hükümlerle ilgili bir takm hadler ve cezalar bulunmaldr. nsanlara

Allah katndan eriat onlarn üzerinde bulunduklar hükümlere göre

gelir.

Ayn ey mendup, mekruh ve mubah için geçerlidir. Çünkü hü-

kümlerde onlar adma baz hadlerin ve snrlarn olmas zorunludur.

Onlar bu snrlarda ve hadlerde durur. Allah katndan gelen eriat da
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onlara teorik düünceleriyle gelitirdikleri hükümlere göre gelmitir.

Onlar bu hükümleri kendi düünceleriyle ortaya koyduklarn iddia

ederler, hâlbuki gerçekte söz konusu hükümler -farknda olmadklar

bir yönden- Allah’n onlarn nefislerine yerletirdii hükümlerdir. Bu
nedenle o hükümlere uymalar halinde bilmedikleri bir yönden Allah

katnda sevap kazanrlar. Onlar bunu bilmeden Ailah’m katina göçtük-

lerinde sevabn bulurlar.

Allah’n her peygamberi kavminin diliyle gönderdiini görünce,

unu anladk: Allah kendisini bilmemizi murad edince, O’nu kendi-

mizden tanyabileceimize de hükmetmitir. Allah’ zatinin gerektirdi-

i tarzda tamyamayz. Bununla birlikte Allah’n bize nefsimize göre

tannmas O’nun zatnn iktiza ettii bir durumdur. Fakat O’nun zat-

nn bizden ayrt yönüyle kendisiyle bize tannd yön birbirinden

ayrlr. Yaratklar pek çok mertebeye sahiptir. En kâmil mertebede ise

insan vardr. Bu durumda âlemdeki her snf insann kemaline göre

parçadr. Öyle ki, hayvan insan bile insan- kâmilin parçasdr. Âlem-

deki her tikelin Allah’a ait bilgisi tikel bir bilgiyken insann bilgisi öyle

deildir. Onun Allah hakkndaki bilgisi bütün âlemin Allah’ bilgisine

karlk gelir. Baka bir ifadeyle insan- kâmilin Allah hakkndaki bilgisi

tümün bilgisi deil tümel bilgidir, çünkü tümün bilgisi olsayd, Allah

peygamberine öyle demesini emretmezdi: ‘De ki benim bilgimi artr.*96

Bunun Allah’tan bakas hakknda bir bilgi olduunu mu zannedersin?

Hayr, hayr! Allah hakknda bir bilgidir peygamberin istedii! Allah

insan- kâmili kendi suretinde yaratm ve ilahi surete göre yaratlm

olmakla bütün isimlerin parça parça kendisine verilmesi mümkün ola-

bilmitir. Bununla birlikte Rab ile kul arasndaki farkn ortaya çkmas
için de tek cümlede bütün ilahi isimler insana verilmez.

Allah’n her bir güzel ismiyle -ki bütün isimleri esma-i hüsna, yan

güzel isimdir- kâmil kul çanlabildii gibi efendisini de çarabilir.

Hak ilahi isimlerden bir ksmyla kulunu övmek üzere kulunu adland-

rr. Bunlar rahmet, lütuf ve cemal isimleridir. Bir ksmyla kulunu k-

namak üzere çarr ve adlandrr. Misal olarak hat, sen aziz ve kerim-

sin
*97

ayetini verebiliriz. Kavmi arasnda da bu adla isimlendirilen ve

çarlanlar vard. Fakat Hakkn kulunu böyle adlandrmas, knamak ve
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onunla alay etmek amac tar. Allah Teâlâ öyle der: ‘Siz alay ettiiniz

gibi biz de sizinle alay ederiz, bileceksiniz

.

,m

Allah içimizden kâmil olanlar ilahi surete göre var edince, kâmil

insan -kendisine verilen kemal nedeniyle- nefsini bilmeyle birlikte Al-

lah’ bilmitir. Kâmil kul bütünüyle Hak’tr ve gerçekte kendi hakika-

tinden fani olmutur, çünkü o zatyla O’na mukabele etmitir. Bu ne-

denle Allah ona muhabbet etmek üzere bir benzer vermitir. nsan

kâmil âlemde her neyi severse, yani âlemde sevdii at, ev, para, dirhem

gibi eyleri onlara uygun parçasyla onu sevmi, onu severken insann

o parças kendinden geçmi, bu parçann dndaki ksmlar ise ayk

kalm, fani olan ksmn bunlarda bir etkisi olmamtr. Buna karlk
kendi cinsinden bir cariyeye veya olana âk olduunda, durum dei-

ir, çünkü insan bu durumda bütün zatyla ve bütün parçalaryla ona

karlk verir. Kendisini gördüünde bütünüyle -yoksa bir parçasyla

deil- sevdiinde fani olur ve tam olarak ona karlk verdii için üze-

rine kapanr. te kul da Hakk gördüünde veya kendisini tahayyül et-

tiinde ve müahede ettiinde O’nda fani olur, çünkü insan- kâmil

Hakkn suretindedir ve O’na zatyla mukabele eder. Bu durumda hiç-

bir parças ayk kalmaz ki, Hakk müahedede fani olan ksmlar o

parçayla bilebilsin! Alemdeki her parçann Hak karsndaki durumu

böyledir. Hak tecelli ettiinde her ey O’na boyam eer ve fani olur.

Çünkü âlemdeki her ey, kendisine verdii ölçüde. Hakkn suretinde-

dir. Baka bir ifadeyle herhangi bir eyin Hakkn sureti olmayan varl
yoktur. Öyleyse Hak tecelli ettiinde âlemin fani olmas kaçnlmaz

iken Hak halkta fani olmaz. Çünkü Hak karsnda halkn durumuyla

halk karsnda Hakkn durumu ayn deildir. Hakkn halle ile ilikisi,

insann âlemdeki baka bir snfla ilikisi gibidir.

Hakkn tecellisi esnasnda âlemdeki her eyin fani olmas hakknda

söylediimize dikkat etmelisin. Bununla birlikte Hak halk görmekle

fani olmaz. eriat rabbani tecelli esnasnda dan parçalandn ve Hz.

Musa’mn bayldn zikretmiü. Öyleyse Haktan sahip olduumuz

bilgiyi örendik. Bizim aramzda ise kâmil ve daha kâmil olanlar var-

dr. Çünkü Allah her eye yaratln vermitir. Allah hu nimetleri ku-

luna ifade edip kendisine doru yolu gösterdiinde öyle der:
l

Ya ük-

reder.’
3'^ ükrederse nimederini artrr, çünkü biz Allah’n kula ken-



Yirmi Altnc Sifir 293

dinden olan eyi verdiini yoksa kaytsz anlamda bir ey vermediini

belirttik. ‘Ya da nankör olur .’
400

Yani nimete nankörlük yapar. Bu du-

rumda Allah nimeti ondan çekip alr ve bu davranna karlk ona

azap eder. Öyleyse insan hangi yolda yürüdüünü görmek üzere, ken-

dini kontrol etmelidir! Allah’n beyannn ardnda bir beyan olamaz.

Hz. Musa srailouliarna öyle der:
‘
Siz ve yeryüzündek i herkes in-

kâr etseniz Allah müstani ve hamiddir.
,40i

Yani Hz. Musa Allah’n âlemi

(kendisi için deil) âlem için yarattna dikkat çekmektedir. Allah’a

ibadet etmesinin maksad ise kendisini tanmasdr. Çünkü insan ken-

dini tannda, rabbini de tanr ve Rabbi hakkndaki bilgisinin karl
en büyük karlk olur. Bu nedenle öyle der:

cAncak bana ibadet etsinler

diye...’*
02

nsanlar Allah’ tanmadan kendisine ibadet edemez. Öte

yandan O’nu tandklarnda kendisine zatî bir ekilde ibadet ederler.

Onlara ibadeti emrettiinde ise zatî ve genel ibadet de olmakla birlikte,

özel olarak ibadet ederler ve Allah da davranlarna kar onlar ödül-

lendirir. Öyleyse Allah onlar ancak kendileri- için yaratm ve bu ne-

denle kendinden bildirirken
£
âlemlerden müstanidir

’4M buyurmutur.

Hz. Musa’nn yeryüzünü zikretmi olmasnn nedeni, her eyin bu-

lunmas nedeniyle onun varlnn kemalidir. Yeryüzünde bulunan ve

onu kemale erdiren ise âlemin bütün hakikatlerini kendinde banndran

insan- kâmildir. Ayrca ‘arz’ demi olmas, yeryüzünün zelil olmasn-

dan kaynaklanr. Yeryüzü bu özelliiyle kulluk makamnn koruyucu-

dur. Hz. Musa adeta öyle demitir: Siz ve Allah’n bütün kullan inkâr

etmi olsa bile, Allah âlemlerden müstanidir. Bu nedenle Allah yeryü-

zünü halifeliin yeri ve menzili yapmtr. Sanki kinaye yoluyla öyle

der: Ben yeryüzünde onlarn içinden bir halife yaratacam. O kendi

halinde kulluunu sürekli yapacaktr. Yani Allah’n insan halife yap-

masn salayan nitelikleri onu kendi mertebesinden perdelemez. Bu
nedenle onu halife yaptk ve onu imam diye zikretmedik. Çünkü halife

-verilen bu ismin hükmü nedeniyle- üzerlerine halife olaca kimselerin

varln talep eder. Buradan onun ezilmi ve hükme mahkûm olduu

örenilir. Öyleyse Alah onu kendisine öüt bulunan bir adla isimlen-

dirdi, çünkü insan unutma, yanlma ve gaflet özelliiyle yaratlmtr.

Halife ad ise onu halife atayan hatrlatr. Halife demeden imam ola-

rak adlandrm olsayd, belki imamlyla kendisini imam yapandan

habersiz kalacakt. Hâlbuki halifelik söz konusu olduunda i öyle de-
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gildir. Çünkü imamlk halifelikteki hatrlatma gücünde deildir. Bu
nedenle kâmiller topluluu hakknda Allah Teâiâ öyle buyurur: 'Sizi

yeryüzünde halifeler yapmtr.’40* Bu söz onlarn kulaklarna dümü,
halifelik hükmüyle âlemde tasarruf etmilerdir.

Allah brahim’e Âdem’in ve diledii kullarnn halifeliini duyur-

duktan sonra öyle der: *Seni imanlar için imam yapacam.’405 Çünkü

Allah brahim peygamberin halifelii özümsediini bildii için onu bir

isimle isimlendirmenin önemi yoktu. Nitekim Allah Yahya’y ‘efendi’

diye isimlendirmitir. Arifler Hakk Hak ile tandklarnda O’nu kendi

düüncesiyle bilenlerden ayrm, kendileri mutlak olarak bilmiken

bakalar snrlamlardr. Böylece arifler Hakk her eyde veya her e-

yin ayn olarak müahede etmilerken O’nu teorik düüncesiyle bilen-

ler tenzihin gerektirdii uzaklk nedeniyle Hakk kendisinden ayr bilir-

ler. Böylece aklc insan Hakk bir yana ve kendisini baka bir yana yer-

letirir, sonra da uzak bir yerden nida eder.

Halifelik halifelii verenin suretinde ortaya çkmay gerektirir. n-
san halife atayan Hak, kendisinin doru yolda olduunu bildirmitir

ve dolaysyla bu halifenin de srat- müstakim, yani doru yolda bu-

lunmas gerekir. Halife yollara bakar ve onlarn çok olduklarn görür.

Onlarn arasnda Allah’n yolu vardr: bir ksm Aziz’in yolu, bir ksm
Rabbin yoludur, bir ksm Muhammcd’in yoludur, bir ksm nimetle-

rin yoludur. Bu yol
c

nimet verdiklerinin yoludur.’
406 Baka bir ayette ‘Her

birisi için bir yol ve minhac belirledik
4407

buyurur. Muhammedi imam,

Muhammcd’in yolunu seçerek dier yollar bir kenara iter. Bununla

birlikte hepsini onaylar ve onlara iman eder. Fakat ancak Muham-

med’in yoluna göre ibadet eder ve halkna bu yola göre ibadet ettirir.

Bütün yollara ait nitelikleri de Muhammed’in yoluna döndürür, çünkü

Hz. Muhammcd’in eriat geneldir. Böylelikle bütün eriaüarm hükmü

Hz. Muhammed’in eriatna intikal eder. Onun eriat bütün yollar

içerirken onlar Hz. Muhammed’in eriatn içeremez.

Bu balamda yollarn biri Allah’n yoludur. O yol bütün ilerin

kendisine göre yürüdüü genel yoldur ve bu nedenle herkesi Allah’a

ulatrr. Allah tarafndan konulmu tüm eriatlar kadar ksanlar tara-

fndan konulmu bütün yollar o eriata dahildir. Öyleyse bu yol Allah’a

ulatrarak bedbaht ve mutluyu içerir. Sonra bu yol üzerinde yürüyen
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kimse ya ilahi bir müahede sahibidir veya perdelidir. lahi müahede

sahibiyse, O’nunla birlikte sülük ettiini görür. Böyle bir insan cebren

ve zorla sülük edendir ve kendisiyle sülük eden onun rabbidir ve onun

rabbi doru yol üzerindedir. Nitekim Allah Teâlâ Hud’dan -ki o Al-

lah’n peygambcrlcrindcndir- aktarrken onun böyle söylediini bil-

dirmitir. Bu nedenle kulun varaca yer rahmettir. Yolda güçlükler or-

taya çksa bile, bunlar Hakkn her gün kendilerinde bulunduu

e’nlerden ona ilien arazlardr. Bu husus ‘Rabbin her gün bir itedir*
0*

ayetinde belirtilir. in de böyle olmas mümkün olabilirdi. Peygam-

berlerden daha çok eyay kefeden, hakikaderi müahede eden ve Al-

lah’a giden yollan bilen yoktur. Bununla birlikte ilahi e’nlerin ortaya

çkard güçlüklerden onlar da salim olamam, canlarna eziyet vere-

cek hadiselerle karlamlardr. Misal olarak yüzüne kar davetinin

reddedilmesini veya Hakka dair veya O’mn katndan getirdikleri haki-

kate dair ar sözler duymalarn verebiliriz. Böyle sözlerden Allah

kendisini tenzih etmitir.

Ayn ey bu dünya hayatndaki hastalklar, yaralanmalar ve dayak-

lar gibi duyuyla alglanan ac veren durumlar için söz konusudur. Bu

durum onun ve bakas adna genel bir durumdur. Aclarda mutlu ve

bedbaht eit olabilir ve hepsi Allah katmda belirlenmi bir süreye kadar

cezalandrlr. Bir ksmnn süresi ölüm vaktine kadar sürerken sürekli

rahadk ve ardndan genel kapsayc rahmeti elde eder. Bunlar ‘büyük

korkunun kendilerini ürkütmedii kimselerdir*
09

Onlar kendileri veya

ümmederi adna korkmazlar, çünkü onlar dünyada ve ahirette tann-

mayanlardr. Söz konusu kimseler, içinde bulunduklar rahadk nede-

niyle, peygamberlerin bile kendilerine gpta ettii insanlardr. Resuller

büyük korku gününde kendileri hakknda deil ümmederi ve tabileri

hakknda korkuya kaplrlar. Bir ksmnn acs genel sunulma ve arzn

ardndan cennete girinceye kadar sürer. Bir ksmnn aclarda kalma sü-

resi efaade cehennemden cennete çkmaya kadar sürer. Bir ksmnn
aclarda kalma süresi ise bir efaatçinin efaat etmesiyle deil bizzat Al-

lah’n ateten çkartmasna kadar sürer. Onlar teorik düünmeden ha-

rekede Allah’ birleyenlerdr. Söz konusu insanlar iman etmemi fakat

inkâr da etmemi, âri’nin sözü nedeniyle iyilik de yapmam olanlar-

dr. Onlar mümin olmam, fakat Allah’ birlemi ve bu inanç üzere

ölmülerdir. Onlarn arasndan Allah hakknda bilgisi olup bilgiye sa-
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hipkcn ölenler, bilgisinin meyvesini devirir. Bazen kendisini hayrete

düüren bir üphe bilgisini zedeler ve gerçekte bilgi olduu halde bilgi

olduunu zannettii eyden yüz çevirtir. Sonra hakknda hayrete dü-

tüü bilgi veya kendisini hayrete düüren ey ortaya çkar. Kyamet

gününde ise o eyin gerçek olduunu görür. Böyle bir insan da Al-

lah’n cehennemden çkartaca kimselerdendir ve bilgisinin meyvesi

kendisine döner ve derecesine ular.

Bir ksmnn aclarda kalma süresi Allah katnda bilinir. Bunlar

ate ehli olan ve oradan çkmayacaklar hakknda hüküm verilenlerdir.

Sonra kendisi cehennemdeyken Allah’n rahmeti onu kapsar ve kuatr;

böylece Allah onun adna atete bir nimet yaratr. Öyle bir nimettir ki

bu cennetlikler atee baknca ac duyduu gibi o da cennete baksa ac

duyacak hale gelir. Bunlar Allah’n varl hakknda bilgileri olsa bile

birlii hakknda kukuya kaplanlardr. Veya Allah’n mertebesi hak-

kndaki bilgisine kuku girmitir. Bu kuku onu artm veya inand
eyin tersini inanmaya döndürmütür. Kyamet günü o bilginin ger-

çekte bilgi olduunun belli olmas, artk yarar salamaz. Nitekim dün-

yada da ümitsizlik halinde iman fayda salamaz. Böyle bir bilgi Al-

lah’n sahibinden çkartp Allah hakknda bilgisi olmayan muvahhid-

mümine giydirecei bilgidir. Bunun yan sra muvahhid müminin bil-

gisizlii kendisinden alnarak cehennemlik olan o kiinin üzerine atlr.

Bu durumda insan ateteyken bilgisizlikten nimetlenir; nitekim cahil

mümin de onu dünya hayatnda nimet saymaktayd. Mümin ise -

Allah’n birlii hakknda deil- varl hakknda bilgi sahibi alimden

alnp kendisine verilen bilgiyle cennette nimetlenir. Söz konusu alim

dünyada Allah’ birlemeye kalkt her defasnda, O’nun birliine dair

bilgisine kuku bulam, onu hayrete düürmü veya bilgi olduunu

zannettii eyden yüz çevirtmitir.

te cehennemde ac çekenlere yönelik nihai yardm budur. Bu sü-

renin bitiminden sonra ise her nereye dönülürse dönülsün her bakm-

dan nimet vardr. Atete böyle bir insan ile cehennemi imar eden Ha-

zin melekleri veya (kendisine orada eziyet eden) hayvanlar arasnda

herhangi bir fark yoktur; bunlar atete kendisini sokan ylan, akrep gi-

bi hayvanlardr ve bu sokmayla onlar rahatlar ve haz alr. Sokulan kim-

se de bu sokmadan haz alr ve organlarnda bir uyuma ve hissizlik gö-
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rür, bundan bir haz alr ki, sürekli böyledir. Çünkü rahmet gazab

geçmitir. Öyleyse Hak gazap özelliiyle nitelendii sürece, cehennem

ehli kimseler azap çeker. lahi gazap daha önce de belirttiimiz üzere

kaybolup ate onunla dolunca, aclar ortadan kalkar ve bu azap atete

bulunan zararl hayvanlara yaylr. Bunlar, cehennem ehlinde meydana

gelecek azapla rahatlamas amaçlanan eylerdir. Cehennem ehli ise y-

lann Allah adna intikam almaktan ald hazz görür. lahi gazabn

nedeni ateteki bu intikamdr. Atein durumu da öyledir. Ate veya

içindekiler ise ehlinin bundan haz aldn bilemez, çünkü onlar rahatn

kendilerine ne zaman ulaacan ve rahmetin haklarnda hüküm sahibi

olacan bilmez. Hakknda konutuumuz bu yol Allah ehlinin kendi-

si için ‘Allah’a giden yollar yaratklarnn nefesleri kadardr’ dedikleri

eydir. Kalpten çkan her nefes, kalpteki Allah hakkmdaki inanç ve iti-

kada göre çkar. Bu balamda en genel inanç O’nun varldr. Her

kim Allah’ Dehr kabul ederse, onun Hakka vuslat bu isim yoluyla

gerçekleir. Çünkü Allah ad birbirine mütekabil olan ve olmayan tüm

ilahi isimleri toplayan isimdir. Daha önce Allah’n kendisine muhtaç

olunan bütün isimlerle isimlendirilmi olduunu belirtmitik. Bu du-

rum u ayette belirtilir: ‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz. Allah Gani

ve Hamid’dir .

,4lü Kii bu durumu inkâr etse bile, Alal veya hal inkâr

etmez. Ayn ekilde kendisini yaratann tabiat olduuna inanan kimse-

ye Allah tabiatta tecelli eder. Allah’n herhangi bir tarzda olduuna

inanan kimseye Alah inand surette tecelli eder ve daha önce söyle-

diimiz gibi bir art olmakszn hükümler cereyan eder. Anla!

zzet sratna yani yoluna gelirsek, bu yol, ‘Aziz ve Hamid’in yolu*
11

eklinde ayette belirtilir. Bilmeksin ki, bu yol, tenzih yoludur. Dolay-

syla zevk yoluyla kendisini bir yönden veya bütün yönlerden efendi ve

rab olmaktan tenzih eden kimse ulaabilir ve böyle bir ey zordur.

Çünkü insan gafildir, unutur ve yanlarak ‘ben’ der. Gaflet annda ken-

disi gibi kullarn üzerinde efendilik rütbesine sahip olduunu iddia

eder, bunun böyle olmas da kaçnlmazdr. nsann bir yaratlma kar-

efendilik duygusu içinde bulunmayacak ekilde ‘srf kul’ olarak öl-

meye çalmas gerekir. Böylece kul kendisini âlemdeki her eye muh-

taç olarak görür. Çünkü o ey isim perdesinin ardndan Hakkn ayn-

dr. Hak söz konusu isimle ilgili olarak gerçek hakknda bilgisi olma-

yanlara ‘Onlar isimlendirin’ demitir. nsan özü gerei fakirdir, bu
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nedenle Allah onun için sebeplerle perdelenmi, kulunu onlara bakar-

m, kendisi ise perdelerin ardnda bulunmutur. Böylelikle Allah se-

bepleri varlk bakmndan ortaya koymuken, hükümlerini reddetmi-

tir. Bu hususu belirten ayetlere misal olarak ‘Attnda sen atmadn, fa-

kat Allah att
*12

ayetini verebiliriz. Ardndan öyle demitir: ‘Allah

müminleri iyi bir ekilde imtihan eder.’ Öyleyse Allah bu durumu bir

bela ve imtihan yapmtr. Baka bir ifadeyle onunla kullarn snam-
tr. .

te Aziz’in yolu budur. O yolu bilmeye Allah’n yaratklarndan

hiç kimsenin aya uzanmamnr, çünkü o yol, kendisinden Rabbimi-

zin yaratklarna tenezzül ettii yol olduu kadar bulunduumuz her

yerde Hak bizimle o yol üzerindeyken beraberdir. Bu yol üzerinden

Ar’tan yakn göe, oradan yeryüzüne iner. Bu durum ‘O Allah göklerde

ve yerde Allah’tr
* 13

ayetinde belirtilir. Allah bu yol üzerindeyken kulu-

nun kendisine yaklatndan kat be kat fazlasyla ona yaklar. Kul

kendisine eriat olarak belirledii yolla Allah’a kotuunda, Allah o yol

üzerinden kula daha hzl yaklar. Allah kendisine yöneldiini gördü-

ü kulunu koarak, ikram ve ilgisini gösterecek ekilde karlar. Bu-

nunla birlikte Allah yine de izzet yolu üzerindedir. Bu yol ini yoludur

ve herhangi bir yaratlmn ona yükselmesi söz konusu deildir. Her-

hangi bir yaratlmn onda sülük etmesi ve yürümesi söz konusu ol-

sayd, Aziz olmaz ve Allah bize o yolda bulunurken tenezzül etmezdi.

Öyleyse nitelik O’na deil, bize aittir. Biz ise yolun ta kedisiyiz. Bu

nedenle onu Hamid diye nitelemitir. Yani hem hamid ve hem

mahmud diye nitelemitir, çünkü faîl kalb kullanldnda hem fail

hem mefil kastedilir (öven ve övülen). Bazen burada olduu gibi iki-

sini birden ifade eder, bazen hal karinesine baklarak, birini ifade eder.

Kukusuz ayette Allah kendisini övmütür. Öyleyse Allah Hamid ve

Mahmud, yani öven ve övülendir. Allah’n kendisini övdüü en yüce
A

nitelik bize göre Adem’i kendi suretinde yaratm olmas ve onu ana

isimleriyle isimlendirmi olmasdr. Bütün isimler söz konusu isimlerin

kapsamndadr. Bu nedenle Hz. Peygamber öyle der: ‘Sen kendini

övdüün gibisin.’ Burada Peygamber kâmil nefsi Allah’a izafe etmitir

ki, bu bir mülkiyet ve terif tamlamas saylr. Hz. Peygamber öyle

der: ‘Kendini/nefsini bilen rabbini bilir.’ Öyleyse Allah’n kendisiyle

insan- kâmili -ki insan- kâmil suretinde yaratlm olduu için Al-
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lah’n nefsi demektir- övdüü bütün nitelikler gerçekte O’na dönen

övgülerdir. Bu husus Hz. Peygamberin ahitlii ve ‘Sen kendini öv-

düün gibisin’ hadisinde bize bunu bildirmesiyle sabittir. Yani Sen!

Suretinde yaratlm kimseyi her ne ekilde översen öv, bu övgü sana

döner.

nsan- kâmil ‘Aziz ve Hamid’in yolu’
414

olunca, bu yol kendisinde

sülük edilen bir yol olmam, ‘sülük edüebilecek yol’ diye nitelenme-

mi, bunun yerine ‘aziz’ diye nitelendirmitir. Baka bir ifadeyle bu yol

bizatihi yasakl ve kapal yoldur. O yolda tenezzül, kutsi hadiste ko-

mak ve inmeyi kendisine nispet etmi olduu üzere, sadece Hakka tah-

sis edilmitir. Öyleyse arif kul gerçekte sadece Allah’ta sülük eder ve

onun yolu Allah’tr. Allah yolu ise O’nun eriat demektir.

Ben Ona balandm, O bize

0 benim yolum, ben O’nun

Bak u sözüme! Dosdoru bir söz

Kesin bir hüküm manas belli

O benim habibim ben O’na bal

Kalbim sdrd O’nu, kstasym O’nun

Aziz’dir, lâkin gözler göremez O’nu

Çünkü çok yakn, dürmüyaygsn

Uzakl yaknlndan, deil bakas

Budur gerçek: ne dedimse O’ndan çkartld

Öyleyse Allah, ulalamaz ve yürünemez bir yol üzerindedir, çün-

kü O yaratandr ve dolaysyla herhangi bir yaratlm o yala ayak bas-

mamtr. ‘Bana gösterin, O’nun dndakiler ne yaratt?’ Ne asl ne

bilgi ne de varlk olarak bir ey yarattlar m? ‘Hayr, zalimler açk dala-

let içindedir.’
415 Çünkü o her ne büirse, hiç kukusuz, bellidir. Allah Te-

âlâ bizi yokluk karanlndan varln nuruna çkartm, biz de -

Rabbimizin izniyle- Aziz ve Hamid’in yolunda nur olmuuz. Sonra

nurdan hayret karanlna tandk. Bu nedenle Allah’m kendisini öv-

düünü duyduk ve bunu nefislerimizde gördük. Allah bizi övdüünde
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ve bizi kendisiyle övdüü eyin kendisine dönük bir övgü olduunu

gördük. Sonra bizi kendisinden ayrm, kendisini de ‘O'nun benzeri bir

ey yoktur’
416

ayetiyle bizden ayrmtr. Yani kendisi bilip bizim O’nu

bilmeyiimiz ve zelil olmamz nedeniyle bizden ayrdr. Allah Teâlâ

kendiliinde böyle bir nitelikten mütealdir.

öyle deriz: Biz, O’yuz ve O deiliz! Bizi yokluklardan nura ç-

karttktan sonra ise O, O’dur ve biz, biziz! Böylece ayrtk. Varl-
mzdan sonra övgü gelince bu övgü O’ndan bize ve kendisine dönük-

tür. Allah bizi kendisini övmekle yükümlü tutmu ve bizi hayrette

durdurmutur. Biz Allah’ kendi durumumuza göre översek, O’nu s-

nrlam oluruz; kaytsz anlamda översek -nitekim Hz. Peygamber bir

duasnda ‘Sen kendini övdüün gibisin’ der- bu kez kendisini mutlak-

lkla snrlam ve yine ayrm oluruz. Her kim snrlanmsa, müs-

tanilikle nitelenemez, çünkü snrlanma onu balar. Çünkü bu du-

rumda yaratlm olan (hadis) Allah’n mutlakln idrak etmi demek-

tir. Allah !

Allah âlemlerden müstanidir’
417

buyurur. Böylece hayrete

dütük ve dolaysyla O’nun kim olduunu bizim kim olduumuzu bi-

lemedik. Allah daha iyi bilir de, Allah’n bize kendisini bilmeyi emre-

dip o bilgiyi elde etmek üzere kendimize döndürmü olmasnn yegâne

nedeni bizim kendi nefislerimizin hakikatini tam olarak bilmememiz

ve kavramam olmamzdr. Baka bir sebep olacan zannetmiyorum.

Bu nedenle biz kendimizi bilmekten acizken Allah’ bilmekten daha

aciziz. Öyleyse Allah’ bilmek bu acizlii bilmektir. Yoksa O’nu bilmek

deildir!

Bakas m, yok öyle bir ey

Çünkü O açk ve belli

Sözümüze bir kulak ver, bulacaksn

Öreneceksin O’nu, sana kesin delil geldi

Bilgisizlik kulun zatî niteliidir.

Rabbin yoluna gelirsek, bu yola ‘Allah bir kimseye hidayet etmek is-

terse, gönlünü slam'a açar, birini saptrmak isterse
,
sanki göe çkyor gibi

gösünü daraltr
5418

ayetinde iaret edilir. öyle demektedir: Sanki o

doasndan çkyor gibidir. Bir ey hakikatinin dna çkmaz. ‘Bu ekil-



Yirmi Altna Sfr 301

de Allah pislii iman etmeyenlerin üzerine brakr*19
‘Bu’ -daha önce zik-

redilenlere iaretle-
‘

Rabbinin doru yoludur.’
420 Daha önce zikredilmi

olan, Allah’n daraltma ve açma iradesidir ve bu ikisinin varlkta bu-

lunmas gereklidir. Çünkü sadece Allah’n irade ettii bir ey olabilir ve

böyle de var olmutur. Allah kendisini gazap, raz olmak, tereddüt et-

mek, naho bulmak gibi fiillerle nitelemi, sonra bunu zorunlu klm
ve ‘{Kulumun ölümünü kerih görsem bile) Bana kavumas zorunlu-

dur’ demitir. Bu ‘
Sanki gökyüzüne çkyor gibidir*

21
ayetinde belirtilen

eyin ta kendisidir. Baka bir ifadeyle bu durum ihtiyarda cebir, yani

seçimde zorlamadr. Allah’n kullar arasndan bu iki nitelikten birin-

den kurtulan, kesinlikle, kâmil deildir. Allah (insan-) kâmil (pey-

gamber) hakknda öyle demitir:
‘
Biliyoruz ki senin gönlün söyledikle-

rinden daralmaktadr.’*
22

Sabretmelisin! Nitekim Allah yaratklarn ezi-

yetlerine kar en sabrl olandr.

Bu yola ‘Rabbin yolu’ denilmitir, bunun nedeni yolun merbubu

talep ediyor olmasdr. Allah o yolu ‘müstakim’ yani doru yapmtr.

Her kim o yolun dna çkarsa, sapar ve istikametten uzaklar. Bu ne-

denle Allah bize kendi uruna sevmeyi ve kendisi için kzmay emret-

mi, bunu ise kendisine özgü bir amel yapm, kulun Allah’n verecei

sevabn dnda onda bir nasibi yoktur. Bu karlk ve sevap O’nun bir

velisine dümanlk edene dümanl ve velilerine dost olanlara dost

olmasdr. Öyleyse Rabbin yolu üzerinde bulunan salik, iki nitelie sa-

hip kimsedir. Fakat insan -kendisi için deil- Allah tarafndan onun

adna belirlenmi ölçüye göre sevmeli ve kzmaldr. Allah kendisi için

hareket eden bir kulu adna hareket eder ve bu nedenle
‘
Onlar knaya-

nn knamasndan korkmaz*
23

buyurur. kisi bir araya geldiinde Al-

lah’n hakk yaratlmlarn hakkna kyasla yerine getirilme bakmndan

önceliklidir. Çünkü herhangi bir yaratlmn haklann olmas Allah’n

onun adna hak belirlemesiyle mümkündür. ki hak belli bir vakitte or-

taya çktnda, ilahi inayete mazhar olan kul önce Allah’n kendi üze-

rindeki hakkn yerine getirmekle ie balar, sonra Allah’n kendisine

belirlemi olduu bakasnn hakkn yerine getirmeye geçer. Bu dav-

ran vasiyet ve borç konularnda günümüzde fakihlerin davrannn

tam tersidir. Çünkü Allah Teâlâ kendi hakk olan vasiyeti borca önce-

lemitir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah’n hakk yerine getirilmek

için önceliklidir.’ Her kim Allah'n hakk hususunda gevek davranrsa.
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yapt i kendisine döner ve kendisine kar da ihmalkâr davranlr. Bir

ey söylemeye kalkarsa, ‘sen de böyle yapmtn, imdi yaptnn mey-

vesini devir’ denilir.

Rabbin yolu teklifle beraberdir. Teklif kalktnda, o yolun varl-

ndan söz edilemez. Bu nedenle her ey sonuçta rahmete kavuur ve

günahkârlar hakknda ilahi gazabn hükmü ortadan kalkar. Hud Pey-

gamber öyle der: ‘Benim Rabbim doru yoldadr.*
424

eriat yapt hu-

susta demektir. Bununla birlikte Allah kendilerinden gerçeklemesini

irade ettii hususlarda kullarnn ‘perçeminden tutar’ ve bu zorlamaya

ramen onlar cezalandrr. Aküm bu meseleye ver ve edepli davran,

doru yola uy!

el-Mun’im’in yoluna gelirsek, bu yol, Allah’m nimet verdiklerinin

yoludur. Bu durum ‘Sizin için dinden Nuh’a ve sana vahyetti eylerden

eriat kld’425
ayetinde belirtilir. Allah peygamber ve nebileri zikrederek

öyle der: ‘Onlar Allah’n hidayet ettii kimselerdir, sen de onlarn hidaye-

tine uy !*426 Bu, bütün nebi ve resullerin yolunu içeren yoldur. Baka bir

ifadeyle bu yol, dini hakkyla uygulamak ve dinde ayrla dümemek,
onda birlemek demektir, Bu husus mam Buhari’nin ‘Peygamberlerin

getirdikleri din tektir’ eklinde kitabnda bölüm bal yapt bir me-

seledir. Ayette Allah dini belirli getirmitir, bunun nedeni bütün dinle-

rin Allah katndan olmasdr. Hükümlerinden bir ksm farkllasa bile,

hepsine dini uygulamak ve dinde toplanmalar emredilmitir. Bu, pey-

gamberlerin üzerinde ittifak ettikleri yöntem demektir. Farkl hüküm-

ler getirdikleri hususlar, Allah’n peygamberlerden her birisi için din-

den belirlemi olduu eriattr. Allah Teâlâ öyle der: ‘Her birisi için bir

eriat ve yöntem belirledik. Allah dileseydi hepsini tek ümmet yapard .*427

Böyle olsayd, peygamberlere emredilmi olan dinde ittifak ve dini uy-

gulamak hususlarnda olduu kadar, eriadarnz da farkl olmazd.

Öyleyse görü ayrlnn kayna Allah’n -ki O adalet ve ihsann

sahibidir- böyle irade etmi olmasdr. nsanlar fiilleri kendilerine nis-

pet etmek ve seçimle yaptklar ilerde iddia sahibi olup ii ehline ve

hak sahibine brakmadklar için, ilahi hüküm ‘u kötüdür’, ‘u iyidir’

‘ itaattir’, ‘u günahtr’ eklinde inmitir. lahi hüküm akllara da ‘u

ey doasna, mizacna yatkn olmad ve gayesine uygun olmad
için kötüyken gayesine uygun ve mizaç ve doasna yatkn olduu
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kimse için iyidir’ eklinde gelmitir. Böylece insanlar ii bir hakikate

dayandramam, caiz gördükleri eyi bu nedenle caiz görmülerdir.

Allah ise kötülüe kar verdii hükümde adil olarak hüküm vermi,

hüküm verdikten sonra ihsanm göstermi, kullarnn sonunda ulaa-

caklar rahmeti belirtmi, meakkatleri onlardan kaldrmtr -bunlar,

elemlerdir-, böylece Allah’m rahmeti herkesi kuatmtr.

‘Özel yola’ gelirsek, bu yol peygamberin yoludur ve dier pey-

gamberlere deil sadece Hz. Peygamber’e tahsis edilmitir. O yol Al-

lah’n salam ipi demek olan Kuran ve O’nun kapsayc eriatdr. Bu

durum ‘Bu benim doru yoîumdur, ona uyun, yollara uymayn ki, sizi yo-

lundan saptrmasnlar’428
ayetinde belirtilir. Yani kendisine izafe edilen

yoldan saptrrlar; öyle ki: Hz. Muhammed peygamberken Adem he-

nüz suyla toprak arasndayd ve o kyamet gününde de insanlarn efen-

disidir. Hz. Peygamber bu hususu olduu gibi bütün insanla pey-

gamber olarak gönderildiini kendisine gelen vahiyle büdirmi, böyle-

ce zaman itibaryla kendisinden önce gelen eriatlarn onun eriatnn

parças olduuna dikkatimizi çekmitir. Hz. Peygamber’in peygamber

olarak gönderilmesiyle onlarn bir ksm neshedilmi, Muhammedi e-

riatn geride braktklar da baki kalmtr. Nitekim Hz. Peygamber

kendi eriatnda hüküm olarak koyduu baz eyleri geçersiz klmtr.

Hz. Peygamber’in özelliklerinden birisi ona cevamiü’l-kelim’in ve-

rilmi olmasdr. Alem Allah’n kelimeleri demektir ve Allah ona keli-

melerinde hüküm ve hikmet vermitir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in

peygamberlii genel olmu, peygamberlik ve nebilik kaps onunla ka-

panmtr. Baka bir ifadeyle bâtnda peygamberlik kaps onunla açl-d gibi zahirde de kendisiyle kapanmtr. Öyleyse banda ve sonun-

da peygamberlik ii Hz. Muhammed’e aittir. Onun varisleri olup hü-

kümler alannda içtihat yetkisine sahip alimler ise zaman itibaryla önce

gelmi nebiler gibidir. Bir insan Hz. Muhammed’in kuatchma varis

olup Allah kendisine hikmetleri öretmi olursa, onun makam içtihat

makamndan üstündür. Bu makam Allah’n ona -ilahi bildirim ve tarif

yoluyla- belirli bir meselede Allah’m peygamberinin vahiyle getirmi

olduu hükmünü bildirmesidir. Böyle bir insan söz konusu hükümde

o meselenin hükmünü peygamberden duyan gibidir. Hadis peygam-

berden kendisine ulatnda, onun hakknda Allah’a bavurur ve hadi-
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sin sahih olup olmadn bizzat Allah’tan örenir. Hadisin hadis na-

kilcileri arasnda sahih olmas veya hakknda konuulmu olmas du-

rumu deitirmez. Bunu örendiinde, hükmü asldan alm demektir.

Ebu Yezid kendisinin bu makama yani Allah’tan bilgi alma makamna
erdiini belirtmi ve devrinin alimlerine hitap ederken öyle demitir:

‘Siz bilginizi ölüden ölüye aktarmak yoluyla almaktasnz. Biz bilgimizi

ölümsüz Diri’den almaktayz.’ Bizim de -Allah’a hamd olsun- bu hu-

susta Allah’a ibadet ettiimiz hükümlerle ilgili kymetli bir tecrübemiz

vardr. Bu husus vahiyden Muhammed ümmeti adna kalan ksmdr.
Fakat burada söz konusu olan bildirmektir, yoksa teri, yani eriat ge-

tirmek demek deildir.

çtihat ehline gelirsek, onlarn hükümleri -içtihatta hata etseler bi-

le- eriatn (geçerli sayd) hükümlerdir. Hz. Peygamber onlarm hata-

l hükümlerini de onaylamtr. Öyleyse içtihat onlarm kendiliklerinden

eriat koymalar deil, peygamberin (onaylamas nedeniyle) terii yet-

kisine sahip olmalardr. Müçtehit isabet ederse, eriat nakletmi de-

mektir. Bütün bunlar gerçekte böyledir. Çünkü müçtehider içinde ya-

nlan ve isabet eden -bizzat olmasa da- bir müçtehittir. sabet eden

müçtehit, gerçekte, aktaranken yanlan müçtehit gerçekte bilinmeyen

hükmü onaylayandr. Bu hüküm o müçtehidin nazarnda belli ve bili-

nen hükümdür. Bununla birlikte hüküm ortaya çkmazdan önce Allah

katnda bilinmektedir. Öyleyse âri -ki Peygamberdir- Allah katnda

belli ve belirlenmi bir hükmü onaylamtr ve Allah katnda olan tafsili

ve kesin olarak bilinen bir eydir. Öyleyse yanlan müçtehidin hükmü,

eriat nedeniyle, teri saylmtr.

Allah ehlinin eriat hakkndaki hükümleri, Allah’n peygamberinin

nezdinde tam olarak belirlenmi ve tespit edilmi hükümlerdir. Onlar

gerçek anlamyla varislerdir, çünkü varis ölümle birlikte kendisine ait

olan bir mal tevarüs eder. Yanlan müçtehidin vard hüküm bizzat

kendisi peygambere ait bir hüküm deildir ki, bu hükmü verirken

peygambere varis olunsun. Dolaysyla yanlan müçtehit (gerçekte) va-

ris deildir, çünkü onun sahip olduu ey, düüncesinin kendisini gö-

türdüü eyi onaylamaktan ibarettir. Hz. Peygamber de bunu onun

adma mubah saymtr. Bu yönüyle yanlan müçtehider, mirasta belirli

paylar olmayan topluluk gibidir. Onlarm mirastan paylar ancak farz-



Yirmi Altnc Sifir 3°5

lar sahiplerine teslim edildikten sonra kalan ksmdr. Ayn zamanda

onlar, zorunlu haklar alndktan sonra miras alan akrabalara ve Müs-

lümanlara gibidir. Varisi olmadan ve tabisi bulunmadan nebi veya re-

sul ölürse, yalnz bana haredilir. Bu ümmet içinden halinde veya ah-

laknda -hükmünde olmasa bile- birisi ona tesadüf etmi olabilir. Ona

iman etmeye gelirsek, kukusuz, Hz. Muhammed’e iman eden herkes

ona iman eder. Öyleyse Hz. Muhammed’e iman eden ümmeti, tüm

nebilerin, resullerin ve Allah katndan gelmi bütün kitaplarn, bütün

sayfalarn tabileridir. Fakat bu durum o kitaplara iman etmekle snrl-

dr, yoksa onlarn hükümleriyle amel etmekle ilgili deildir. Bu du-

rumda iman edilmemi herhangi bir nebi kalmamtr. O halde Hz.

Muhammed imam ve önderdir. Bütün resul ve nebiler ise bir saf içinde

onun ardnda durur. Biz de resullerin ve Hz. Muhammed’in ardnda-

yz.

Kyamette baz resullerin iki dirütilme tarz vardr: Birincisi bi-

zimle birlikte, dieri peygamberlerle birlikteki dirilitir. Buna misal

olarak Hz. sa’y ve ardmzdaki bütün ümmetleri verebiliriz. Fakat bi-

zün iki suretimiz vardr: Birincisi resullerin safnda olmamzdr. Bu ay-

rcalk, bu ümmetin alimleri için geçerlidir. Dieri kendilerine iman

etmek bakmndan resullerin ardnda bulunmaktr. Bütün resullerin de

iki sureti vardr. Birinci suret ile onlar bizim ardmzda bulunurken di-

er suretle kendi nebilerinin ardnda bulunurlar. Bazen onlar ardmz-

dayken görülürken bazen kendi nebüerinin ardnda görülürler, bazen

her iki ekilde birden görülürler. Ahirette haredüilerinde alimlerin

halleri boyledir.

Fiillerin varislerine gelirsek, onlar kendisine uyma izni verilmi her

durumunda ve fiilinde Peygamber’e uyanlardr. Bu ksma peygamberin

evliliklerinin says, yemei ve içmesi dahildir. Ayrca Allah’n Hz.

. Peygamberi kendisinde yerletirdii ve ona nispet edilen evrat, zikir,

tespih, namaz gibi bütün fiiller bu ksma girer. Bunlardan herhangi bi-

risinde eksiklik olmaz ve eklemede bulunursa, ancak Peygamberin sözü

nedeniyle ilavede bulunmutur. Bu da fiillere varisliktir.

Hz. Peygamber’in hallerine varis olmak ise varisin kendi içinde

zevk yoluyla bulmu olduu bir eydir. Misal olarak melein getirdii

vahyi verebiliriz. Varis bunu kendisini dorultmak üzere gelen melein
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getirdii ilhamda zevk ederken ayn zamanda vastalarn ortadan kalk-

t ‘özel yönde’ veya Hakkn onn sözü olmas durumunda zevk eder.

Öyle bir varis Kuran’ sanki kendisine iniyormu gibi okur ve okurken

kalbine indirilirinin hazzn ‘zevk’ eder. Çünkü her okuyucunun kendi

nefsinde okumas itibaryla ilahi bir tenezzülü ve inmesi vardr ki, bu-

nun böyle olmas kaçnlmazdr. Kuran kendisini okuyan herkese yeni-

den gelir ve nüzul eder. Hangi okuyucu olura olsun, durum böyledir.

Bununla birlikte hale varis olan, bu inmeyi ve nüzulü hisseder ve

onunla sadece benzerlerinin bulabilecei ekilde haz alr. Böyle biri hal

mirasnn sahibidir.

Allah’a hamd olsun, biz bunu hal olarak ‘zevk ettik.’ Bu durum

Ebu Yezid’in hakknda ‘Kuran’ istizhar edene kadar ölmedim’ dedii

eydir. stizhar Kuran’n gaybten kalplere indirilmesinin hazzn bul-

mak demektir. Bu kimselerin dndakiler, Kuran’ hayallerinden okur.

Onlar -Kuran’ Mushaflardan ve levhalardan ezberlemi ise- yazl harf-

lerini okurlar veya muallimlerinden örendikleri eyin harflerini tahay-

yül ederler. Bu durum onun gereini yerine getirdiklerinde böyledir.

hlassz Kuran okuduklarnda okuduklar boazlarn geçmez. Baka

bir ifadeyle Allah onlarn okumalarn kabul etmez ve okunan tilavet

mahallinde kalr ki, o da sesin çk yeridir. Kuran’ kalbinden ancak

tenezzül sahibi, yani kalbine Kuran’n indii kimse okuyabilir. Bu, mi-

ras kaynakl zevktir ve onu içinde bulan kimse onun sahibidir. Böyle

biri o zevki bulduunda onu tanr ve tantacak birisine muhtaç kalmaz.

Çünkü o bu esnada hayalinden okumakla müahede edecek ekilde

Rabbinin indirmesinden okumay ayrt edebilir. Herhangi bir nebi ve-

ya resule varis olunacak baka bir tarz yoktur. Bunun dnda kalan,

sadece söz veya fiil veya haldir. Kâmil varis hepsini kendinde toplarken

naks varis mertebelerin bir ksmna varis olabilir.

Bilmelisin ki, bu menzil nebilerden dostlukla nitelenmilerin men-

zilidir. Onu elde eden çimse adna ilahi dostluktan bir pay meydana

gelir ve Allah onun adna dostlukta bir hisse ayrr. Bu dostluk hakkn-

da konumak sözü uzatr ve tafsilini anlatmaya vakit yetmez. imdilik

dier menzillerde yaptmz gibi bu menzildeki ilimleri zikredelim.

öyle deriz: iki dostun merhameti ile bu merhamet ile sevenlerin, ba-

balarn, çocuklarn ve bütün haz sahiplerinin merhameti arasndaki
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fark bu menzilden örenilir. Tenezzülün tad bu menzilden örenilir.

Okuma esnasnda Kuran’n kendisine yeniden indii kimse bu tad ne-

reden hisseder? Bakalarn ilmi, srlarn, nurlarn, hidayetin ilmi, hamd

türleri ve her nefse özgü mertebeleri bu menzilden örenilir. Söz ko-

nusu hamd mertebelerinde kimseyle ortaklk gerçeklemez. Her nefsin

kendisine özgü bir nitelik ve hakikatinin bulunduunu biliriz ve bu

hakikat ve nitelikle âlemdeki her eyden ayrr. Bunun böyle olmas

kaçnlmazdr. lahi tecelli kendisine söz konusu özel yönden geldiin-

de ise onun zevki kendisine özgü ve onunla snrldr. Nefsin ilahi izzet

makamndan olan en düük pay budur, çünkü -kendisi fark etmese bi-

le- her nefsin böyle bir pay vardr. Bu durum, mknats vb. gibi bir

özellikle doal eyleri yapmak demektir. u var ki doal eylerin fiille-

rine etki eden özellik (hasse) iki türdür: tekil ve toplam. Öte yandan

burada mizaç da önemlidir, çünkü doal özellikler bütün mizaçlara ve-

ya bütün suretlere sirayet etmez. Allah ehlinin özellii udur: Onlar bir

eyi zevk yoluyla nefislerinden örendiklerinde, bu bilginin hükmü

âlemdeki bir eye yaylr.

Melekût, müahede ve yokluk halinde madumu görmek bu men-

zilden örenilir. Bu esnada bir tahayyül veya temessül veya hayalî alg-

lay söz konusu deildir. Aksine o ba gözüyle görülür. Hayrete dü-

ürme ve hayret sebepleri, bu menzilden örenilir. nsann kendisini

kullandnda veya anszn ortaya çktnda istidadnn verdii eyi bi-

lebilecek olmas bu menzilden örenilir. Bundan fazlasn kabul ede-

mez, çünkü onu kabul etme gücünde deildir. Resuller ve peygamber-

lik b menzilden örenilir. nsann zat gerei bilen olduu fakat unu-

tabilecei bu menzilden örenilir. nsan için meydana gelen her bilgi

hatrlamadr ve Allah ehlinden bakalar bilmenin hatrlama olduunu

fark etmez. Belalar ve nimeder bu menzilden Örenilir. Tarif ederken

onaylama ve knama arasndaki fark veya ihsan yoluyla olan ile hesaba

çekmek üzere olan bu menzilden örenilir. Fiillerdeki tenzih nitelikleri

bu menzilden örenilir. Alemdeki veya talep edenlerden ortaya çkan

bütün taleplerin zatî olduu bu menzilden örenilir. Bizzat olmayan

arzî bir talep yoktur. Böyle bir ey olamaz. Bir ahsa kendinde bu-

lunmayan bir ey iüirse, onda meydana gelen ey, talep edilen için

kendisinden meydana gelen zati talebin kendisidir. nsanlar arzi olann

gerçeklemesiyle perdelenmilerdir ve bu kimse onlarn talip dedikleri
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kimsedir. Talip o eyin kendisi olabilir. Talep kendisi için zatidir ve bu

durumun kendisinde bulunduu kimse ona hizmet edendir. Çünkü

kendisi mevcut olduunda, talep için kaybolmutur. Buradan onun

kendisine yerleen bu eyin onun adna zorunlu kld bir duruma

hizmet eden bir talep olduunu anladk. Öyleyse talep o ey için zati

bir durumdur ve yerletii ahs onu elde etmek üzere kullanlm ve

ona hizmet etmitir. nsanlar bunun farknda deillerdir.

Nazar, tefekkür ve itibar, bu menzilden örenilir. Âlemdeki baz

eylerin dierleri için ibret olmas bu menzilden Örenilir. Âlemde da-

nk bulunan ilimlerden Allah’a mahsus olanlar bu menzilden öreni-

lir. Bu onlarm toplanm olmas demektir ki, bunu O’ndan bakas

bilmez. Bu durum varla giren eylerle ilgilidir. Bununla birlikte Allah

varla girmeyen ve herhangi bir yaratlmn kendisini bilmekle nite-

lenmedii eyleri de bilir. Dünya ilminden O’na ait ilimler, kuatclk

ilmi ve ahiretteki ilimden kendisine izafe edilen eylerin ilmidir ki bu-

nun böyle olmas zorunludur. Hadis olandan kadime istidlal, bu men-

zilden örenilir. Bundan nefiste meydana gelen ey nedir? Çünkü ka-

dim nefiste meydana gelmez. Hadis meydana gelmi olsa, o talep edi-

len ey deildir. Nefiste meydana gelen her ey hadistir. Kendisinde

tevekkülün Allah’a ükür sayld husus bu menzilden örenilir. Ken-

disinde bir anlam bulunup bir isim halt eden ey bu menzilden öreni-

lir. Buradan Allah’n isimleri arasndan esma-i hüsna örenilir. Çünkü

Allah’n âlemdeki isimleri bu nefislerin izlerinden meydana gelir. Var

olanlarn isimleri de kendilerinde bulunan anlamlardan gelir. Öyleyse

Hak isimlerinde münezzeh ve tek olan iken var olan isimleriyle çoktur.

Bunun nedeni anlamlarn kendisiyle var olmasdr ve bu anlamlar ken-

disi için isimleri zorunlulukla meydana getirir. Miras sebepleri bu

menzilden örenilir. Kimin baarl kimin baarsz olduu bu menzil-

den örenilir. Bununa birlikte hepsi de talep edendir. Var olmayan bir

nispet olmasna ramen ölümün müahede edilmesi, bu menzilden ö-
renilir, Acaba kimde hüküm sahibidir? Ölümün mürekkep olmayan

varlkta bir hükmü yoktur. Vazl itibaryla bileik herkes ölümlüdür.

Ölmese, bu durum ilahi meiyetin kendisini gerektirdii baka bir ne-

denden kaynaklanr. Bu durumda Allah bazen bilinen ve gözüken bir

sebep yaraurken bazen sadece meiyetin hükmü olarak meydana gelir.
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Allah’n kendiliinde bulunduu duruma göre deil, mümkünün

halinin gerektirdii ekilde O’un hakknda hüküm vermek bu men-

zilden örenilir. Bu konuda Kuran’da pek çok ifade yer alr, fakat bu-

nun anlamn varlklarn hakikaderinin verdii eyleri ve eyann mahi-

yetini bilenler bilebilir. Kyamet günü, hair, neir ve o güne mahsus

hükümler bu menzilden örenilir. O günde hüküm verecek olan kim-

dir? O günde tasarruf edenlerin mertebeleri bu menzilden örenilir.

Kyamet günü hüküm vermeyi gerektiren durumun ne olduu bu

menzilden örenilir? Herhangi bir bitki olmas bakmndan deil, bil-

hassa aaç olmas itibaryla insann bitkilere benzetilmesinin nedeni bu

menzilden örenilir. Bu nedenle Adem’e aaca yaklamak yasaklanm-

tr. Bu yasaklama nefsinin arzularna ve hevaya yaklamasna dikkat

çekmek amac tar ve ‘Nefsi hevadan alkoydu’
429

ayetinde bu husus be-

lirtilir. Heva, yapmak veya terk etmek eklinde eriatn belirledii bir

ameli olmadnda nefsin iradesi demektir. Hakikatlerin verisine göre

sözde ve fiilde temkin ve sebat, bu menzilden örenilir. Tebdil ve

telvinden övülen ve knanan ksmlar bu menzilden örenilir. Mühlet

vermek ve kad ihmal bu menzilden örenilir. Var olanlarn amade

olmas ve Hakkn amade olmas bu menzilden örenilir. lahln
Hakka mahsus olmas bu menzilden örenilir. Uymak ve iktida bu

menzilden örenilir. Kime uymak gerekir? Övgü ve senann halle snr-

lanmasyla sözle serbest braklmas bu menzilden örenilir. Varlkta

zuhur eden her eyin bilinen olduu ve o eyin kendisine iliip onun

zuhur etmesini gerektiren bir bilgiden ortaya çkt bu menzilden ö-
renilir. Allah’n yönlerle snrlanmad ve insana ah damarndan daha

yakn olduu bilinse bile, O’nun hakknda üst ve snrllk vehminde

bulunmann nedeni bu menzilden örenilir. nsan yaratl, vehminin

akl üzerinde hüküm sahibi olmasndan kendini alkoymas mümkün

deildir. Vehminin hükmüyle birlikte bir eyin hakikatini herhangi bir

gecikme olmakszn (ayn anda) akleder ve bir anda akln ve vehmin

hükmünü bir araya getirir. Ayn zamanda sayesinde insan olmasn

salayan durumlar kendinde toplad gibi onlarn hükümlerini ken-

dinde birletirir. nsanlar arasnda Kuran’n mertebeleri bu menzilden

örenilir. Bir grupta Kuran mertebesinin hükmü baka bir gruptakin-

den farkl olur.
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Bu menzilin içermi olduu ana ilimlerin bazlar bunlardr. ‘Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZYETM BRNC BÖLÜM
Bir Srrn ve Üç Levha-Ana Kaynakl Srrn

Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Bir hükümdar bulsak kulluk etsek

Kerem sahibi bir genci dost edinsek

Nefsin canm verirdik yoluna .

Yöneldiimiz bir imam olurdu o

Bütün yaratklar muhtaç

Bu yoksulluk inkâr edilemez

Onlar kendisiyle kaim O da onlarla

Remzime bak! Maksadm anla

Biz O’nunla olduumuz gibi O da bizimle

Bu kadarla ibadet ederiz O'na

Benim hakikatim olmasayd olmazd

O olmasayd görmezdim O’nu

O’nun müstanilii meçhul

Mütealdir, bizce müahede edilmez

Benim bildiim Hak kimdir:

Oluun babas varlm da olu

Allah Teâlâ öyle der: ‘Gökleri ve yeri ve ikisinin arasndakileri batl

olarak yaratmadk.*™ Bilmelisin ki, Allah Teâlâ Latif ve Habiridir. Ay-

n zamanda Ali, Kadir, Hakim ve ‘Benzeri bir eyin olmad5431
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Alim’dir. Allah Semi ve Basir’dir. Bu ayette Allah kendisini önce ten-

zih sonra tebih etmitir. Cahil insan ayetin tebih olduunu zanneder,

fakat müterek lafz ‘kalbi olan veya kulak veren ve ahit olan kimse
*432

ayetinde idrak edilir. Allah Teâlâ eyay yaratp emir ve yaratmann

âlemlerin rabbi olan münezzeh Hakka ait olduunu söylemitir. Bu-

nun için Allah sebepleri yerletirmi, onlar kendisi için perde haline

getirmitir. Bu sebepler kendilerini perde olarak görenleri O’na ulat-

rrken onlar rab edinenleri O’ndan uzaklatrr. Sebepler kendi merte-

belerinde artlarnda Hakkn bulunduunu ve yaratclarna bitiik ol-

madklarn bildirirler. Çünkü sanat yapcsn bilmedii gibi kendisini

besleyenden ayr da deildir. Yaplan ey zarar ve menfaatlerini ondan

alr. Allah ruhlar ve melekleri yaratm, gökleri üst üste kubbe olarak

insan direi üzerinde yükseltilmi, felekleri döndürmü, yeryüzünü yu-

varlaklatrm, onun yükseklik alçaklk olarak ayrmasn salamtr.

Allah dünyay ahiretin yolu yapm, bunun için resullerini pe pee

göndermitir. Resulleri göndermesinin nedeni akllarn O’nun âlemde

yaratt cisimleri, ruhlar ve latif ve kesif eyleri örenmedeki eksiklii

vc acizliidir. Çünkü vaz’ ve tertip fikir gücünün kendiliinden bilebi-

lecei bir ey deildir. Onu bilmek kendilerini yapan ve surederini ina

edenin bildirmesine baldr. Fikir gücü yönünden akln bilgisi özellik-

le âlemin mümkün olduunu bilmekle snrldr, yoksa tertibini bile-

mez. Bu tertip ahslar görmekle mümkün olabilir. Bu durumda akl

öyle der: ‘u bunun üzerindedir, bu unun altndadr, bu undan ön-

cedir, bu undan sonradr.’ Akl ise bütün bu hususlarda imkân, yani

olabilirlik hükmünü verir.

Allah Teâlâ ulvi âlemde miktarlar, vezinler, harekeder, hal, mahal,

mekân ve mekâna yerleen hakknda hareket ve duraanlk belirlemi

ve takdir etmitir. Gökleri yaratm, onlar yeryüzünün üzerine üst üste

gelen kubbeler olarak yerletirmitir. Nitekim bu bölümde cisimler

âleminin konumunu ve eklini öreneceksin. Allah bu gökleri sakin ya-

ratm, onlarda yldzlar yaratm, onlarm seyirleri ve bu göklerdeki

yüzüleri için belirli harekeder belirlemitir. Bu hareketler artmaz ve

eksilmez. Allah onlar akleden, duyan ve itaat edici olarak yaratmtr.

‘Allah her göe kendi emrini vahyetti .’
433

Sonra Allah göklerde yldzlarn

yüzüünü takdir edince, onlarn yüzüleri ve seyirleri vesilesiyle yollar

meydana geldi. Her yldz için bir yol yaratmtr. Bu durum ‘çinde
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yörüngeleri olan göe yemin olsun’
4*4

ayetinde belirtilir. Söz konusu yol-

lar ‘felekler’ diye isimlendirildi. Buna göre felekler yldzlarn seyriyle

meydana gelirler. Onlar, yürüdükleri alan demek olan göün cirminde

hzla hareket ve seyrederler. Böylelikle onlara temas eden hava tutuur

ve onlarn seyri nedeniyle sesler ve ho nameler ortaya çkar. Bunun

nedeni onlarn seyrinin belli bir ölçüyle gerçeklemi olmasdr. Onlar

yldzlarn gökteki mesafeleri kat etmesiyle meydana gelen feleklerin

nameleridir.

Yldzlar bu yollarda süreklilii olan bir âdete göre hareket ederler.

Söz konusu hareketlerin ölçüleri ile seyir esnasnda birbirlerine girme-

leri gök bilimiyle örenilir. Allah onlarn harekeüerini -bir ksm yava

ve bir ksm hzl olacak ekilde- bu ilmi inceleyenlere göstermitir.

Yldzlar için belli mekânlarda öncelik ve sonralk tespit etmitir ve on-

lar yldzlarn gökteki yerleri belirler. Çünkü göklerin cisimleri parça-

lar itibaryla birbirine benzer ve yldzlarn aydnlatcl bilinmeseydi,

onlarn öne geçmesi veya arda kalmas bilinmezdi. Bunlar gözün ken-

dilerini alglad eyler olduu gibi göz onlarn seyrini ve dönülerini

idrak edebilir.

Gök bilimciler felekler için mümkün saydklar bir tertip ve düzen

tespit etmilerdir ki bu tertip akla göre mümkün ve olabilir bir tertip-

tir. Bu bilgiyi onlara veren ilim, yldzlar gözetleme (rasat) ve onlarn

seyrini, öne geçmelerini, geride kalmalarn yavalk ve süratlerini ince-

lenme ilmi vermitir. Bu tertibi onlarla birlikte dönen feleklere izafe

etmilerdir. Onlar yldzlar insan cisminin üzerindeki lekeler gibi ba-

zen beyazlklar nedeniyle beyaz saymlardr. Bu konuda bütün söyle-

dikleri eyler, yldzlarn hareketlerinin ölçüsünü verir. Allah Teâlâ onu

böyle yapm olsayd, seyir bizzat o seyir olurdu. Bu nedenle tutulma-

lar ve feleklerin birbirlerine girmesi hakknda doru bilgiye ulamlar-

dr. Ayn ekilde saliklerin seyrinin kendisinde meydana geldii yollar

da birbirlerine girer. Öyleyse onlar ölçülerde isabet etmiken iin onla-

rn tertip ettikleri ekilde olduunu ileri sürerken yanlmlardr. Ayrca

göklerin küreler gibi olduunu, yeryüzünün kürelerin ortasnda bu-

lunduunu söylerken yanlmlardr. Allah yldzlar vc onlarn bir ksm
için belli zamanlarda gerçekleen belli ve ölçülü bir duru tespit etmi-

tir. Allah onlarda âdeti amaz. Bunun gayesi gök bilimcinin Allah’n
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göklere vahyettii emrin bir ksmn örenmesini salamaktr: Bütün

bunlar, vaz’îdir ve bunun aksinin olmas da mümkündür. Bu konuda

gerçek müahede ve keif yoluyla bizim söylediimizdir.

Allah bu yldzlarn göksel yollardaki harekederi vesilesiyle rükün-

ler âleminde ve türeyenlerde baz hadiseler ve durumlar yaratmtr.

Bunlar, göün emrine vahyedilen eylerden meydana gelir. Allah bu

durumu kendisiyle kullarn snam olduu bir imtihan yaparak bir

adet olarak ortaya koymutur. nsanlarn bir ksm bu etkiyi seyrin ve-

silesiyle Allah’a ait sayarken bir ksm yldzlarn harekederine ve -

rükünler âleminin yldzlarn nlarnn vurduu yerler olduunu gör-

düklerinde de- nlara ait sayar. Allah’a iman edenlere gelirsek, bu du-

rum sadece onlarn Allah’a imanlarn artrrken batla iman edenlerin

batla imanlarn artrr ve Allah’ inkâr ederler. Onlar, hüsrana ura-

yanlardr. Onlar, ticarederi kar getirmemi ve doruyu bulamam
kimselerdir.

Allah bir grup melei nutfenin dümesi esnasnda rahimlerle gö-

revlendirmitir. Onlar Allah’n kendileri için belirledii üzere nutfeyi

aydan aya göre bir halden bir hale çevirirler. Bu durum ‘Rahimlerin,

neyi eksilteceini ; neyi artracan Allah bilir
,43S

ayetinde belirtilir. Yani

bilinen adetten eksik olan demektir.
£Ve artrdklar.’ Adet haline gel-

mi sayya eklenen demektir. ‘Her ey O’nun katnda belli bir ölçüyle

bulunur.’ Allah her ahsn bireyliini, fiilini, hareket ve duraanln
bilir. Allah bunu ulvi yldzlarn harekederine balamtr. Buna kar-

lk baz kimseler bunlar yldzlara balam ve nispet etmitir. Hâlbuki

Allah yldzlar sebep deil, vesile yapmtr. Dolaysyla rahimlerde

bulunan eyden veya nutfeden (sperm) henüz olumamken neyin

oluacan Allah’tan bakas bilemez. Allah’n kendilerine bildirdii

rahimlerle görevli melekler de onu bilebilir. Bu nedenle ulvi yldzlarn

harekederi tek iken onlarn vesilesiyle türeyenlerde ve rükünlerde farkl

durumlar meydana gelir. Bunlar snrl sayda deildir ve unsuri âle-

min ahslarnn tikelleri üzerindeki bir aratrma onlarn saysn belir-

leyemez. Çünkü Allah bir asldan olusa bile onlar belli mizaçlara göre

yaratmtr. Bu durum Allah’n insanlar bir nefisten -ki Adem’dir- ya-

ratm olmasma benzer. Asl bir olsa bile, Allah bizi akl ve teorik dü-

üncede birbirimizden farkl yaratmtr: çimizden iyi olanlar vardr,
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körüler vardr, beyaz vardr, siyah vardr veya bu iki rengin arasnda

bulunanlar vardr, sabrl olan vardr sabrsz vardr vs.

Kök/asl bir, dallar çok

Hak asl varlklar dal

Allah Teâlâ insann dndaki âlemi insana bir misal vermek üzere

yaratmtr. Bu sayede insan âlemde zuhur eden her eyin kendinde de

bulunduunu örenir. nsan ise varlktaki maksattr. Öyleyse insan

hikmetlerin bir toplam demektir ve ondan dolay cennet, ate ve dün-

ya, ahiret yaratld. Bütün hal ve keyfiyeder onun için yaratld. lahi

isimlerin bütünü ve eserleri onda ortaya çkt. Öyleyse insan

nimedenen-azap gören, rahmet edilen-cezalandrlandr. Allah ona

nimedendirme, azap etme, merhamet etme ve cezalandrma imkân ih-

san etmitir. nsan yükümlü ve özgür olduu gibi seçiminde mecbur-

dur. Hak kaza eünek hüküm vermek ve ayrm yapmak üzere ona tecel-

li eder. Bütün âlem insann üzerinde döner durur. Kyamet insan için

olacaktr. Ondan dolay cinler hesaba çekilir. Göklerde ve yerdeki her-

kes ona amadedir. Onun ihtiyac için ulvi ve süfli bütün âlem dünyada

ve ahirette hareket eder.

Allah Teâlâ insan türünü farkl derecelerde yaratm, bir ksmn
ötekilere amade klm, onu âlemin bir ksmna amade klarak faydas-

nn kendisine dönmesini salamtr. Öyleyse insann bir eye amade

klnmas kendine yarar vermek amac tarken bakalar dolayl olarak

ondan yararlanr. Allah Teâlâ, âlemde insan türünden baka herhangi

birisini halifelikle görevlendirmemi, insana verme ve engelleme gücü

ihsan etmitir. Saitler ve mutlular, halife ve naiplerdir. Mutlularn d-

ndakiler halife deil, naiplerdir. Onlar, Allah’n ellerinde âlemde eser-

lerinin zuhur etmesi için, O’nun isimlerinin naipleridir. Onlar batnda

halifeyken zahirde naiplerdir. Naip ‘geceleyin’ gözükendir, çünkü o,

ilahi eriatn belirlemesiyle 'Allah’a halife deil naiptir. Gündüz ise gö-

rünmez. eriatn hükmünün bakalamasndaki hikmetten anlalr ki,

naibin zulmünde iradi eriat gizlenmitir.

Yaratklar içinde hakimler, daha önce ifade etmi olduumuz üze-

re, halife ve naiplerdir. Allah Teâlâ ortaya koyduu eriatyla hakikati

batldan, zahiri ve batn fiillerden zararl ve faydal olanlar ayrt etmi,
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amelleri organlara ve kalbe taksim etmi, kalpleri hakikat ve bathn,

iman ve inançszln, bilgi ve bilgisizliin mahalli yapmtr. Batl,

inançszlk ve bilgisizlik yok olucudur, çünkü onlar gerçekte hükmü ol-

sa bile varl olmayan eylerdir. Batl zahiri hükme sahip yokluk iken

bilinen bir sureti de vardr. O hüküm ve bu suret var olan bir durumu

ve ii talep eder ve o emre dayanmak isterler. Bulamadklarnda ise yok

olurlar ve silinirler. Bu nedenle iin sonu saadete ve mudulua varacak-

tr. Bilgi, iman ve hakikat ise dta var olan bir eye dayanrlar ki o da

Allah’tr. Böylecc onlarn hükmü dta sabit olur. Baka bir ifadeyle

bunlar hakknda kendisiyle hüküm verildii kimsede hüküm sahibidir-

ler, çünkü bu hükmün varln koruyan her daim mevcuttur. Hatta o

varln kendisidir. O da bu isimlerle isimlenen ve bu niteliklerle nite-

lenen Allah’tr. O Hak, Alim ve Mümin’dir. man Mümin’e, bilgi

Alim’e, hak da Hakka dayanr. Allah Teâlâ var olduu için batl, bilgi-

siz ve kâfir diye isimlendirilmemitir. O böyle isimlerden münezzeh ve

mütealdir.

lahi kitaplar ve sayfalar halife müminlerin kalplerine inmitir. On-

lar, varis gözetmenlerdir. Onlarn menfaaderi her türlü iyiliin mahalli

olan kalplere sirayet etmitir.

lahi-meru emirden inmi olmayan arzî emirlere gelirsek, bu

emirler arzulardan ibarettir. Bu arzular naiplere ve reayaya arz olmu-

tur ‘cevr’ diye isimlendirilirler. Arazlar kalc deildir ve kendilerinin

ortadan kalkmasyla da hükümleri de ortadan kalkar. Araz ortadan

kalktnda daha önce de var olan ve kendisiyle nitelenmi cevherin bir

halle nitelenmesi gerekir. Araz olan sebebi ortadan kad için bed-

bahtln ortadan kalkmasrve zddmn ortaya çkmas gerekir. Bed-

bahtln zdd muduluktur. Öyleyse onlarn içinden, atee girenler kiri

silinip temizlii geride kalsn diye atee girer. Kirlilik kalkp temizlik

geride kaldnda böyle bir haldeki insan ‘mudu-said’ diye isimlendiri-

lir. Söz konusu kimse muduluu daha önce kirliliinde silinmi olarak

bulunandr. Gerçekte de durum öyledir. fade ettiimiz meselenin de-

erini -tek gözlü deil- iki gözü olan bilebilir. ki tepe arasnda durup

her yolun sonunu gören insan bedbahdn önüne geçmedii muduluk

yolundan yürür. Bedbahtlk onu geçmemitir, çünkü o açk ve seçik bir

yoldur. Onda herhangi bir erilik veya belirsizlik ve gedik yoktur. Di-
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er yola gelirsek, onun sonu mutluluk olsa bile, yine de yolda gedikler,

tehlikeler, saldrgan dümanlar ve zararl ylanlar bulunur. Herhangi

bir yaratlm o güçlüklere kar koyarak yolun sonuna ulaamaz. ki

yol birbirine komu olduu kadar ayn kökten çkarlar ve ayn yerde

biterler. ki kök ve asl arasnda, yani balangç ve son arasmda birbir-

lerinden ayrlrlar. Onlarn birbiriyle ilikisi aadaki resimde görül-

düü gibidir:

u
Beyaz yol sahibi arkadann yolunda nelerin bulunduunu görür,

çünkü o gören iken arkada âmâdr. Amâ insan görenin yolunu göre-

mez. Âmânn yolundaki afetleri görmek nedeniyle gören insan korku-

lara kaplr. Baka bir ifadeyle yolda korkunç iler görüp onda yürümü

olsayd güçlüklere kar koyamayacan tahayyül etmi olmas nede-

niyle ürker. Görür ki amann bütün bunlardan haberi yoktur ve gör-

medii için olman bitenin farknda olmadan haz alarak yürüyüünü

sürdürür. En sonunda bir çukura düer veya bir ylan tarafndan soku-

lur. Bu durumda acy hisseder ve arkadandan yardm ister. Arkada-

larn bir ksm kendisine yardm ederken bir ksm onu geçmi olur ve

artk yardm çarsn duyamazlar. Böylece Allah’n diledii bir süre

mahrum bir halde kalr. Sonra Allah kendisine merhamet eder ve saa-

dete ular.

Hayvan ‘hayvan’ olmas bakmndan acy ve hazz hissederken

akll olmas bakmndan -ki o insandr- ac veren ve mutluluk veren

sebebi doal olarak ‘zevk’ ederek bilir. Bir grup bu konuda yanlm ve

acnn sebebe zatî olarak ait olduunu zannetmilerdir; hâlbuki gerçek

öyle deildir. nsann haz almasn veya ac çekmesini salayan ey, ak-

la göre, acnn veya hazzn onda bulunmasdr, yoksa onun sebebi de-

ildir. Bu durum doal haz ve aclarda böyledir. Baka baz sebepler

daha vardr ki, akl kendi bana onlar idrak edemez. Allah peygambe-
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rinin diliyle vahiy yoluyla o sebepleri bildirir ve akl onlar örenir;

sonra da Allah’n yapmasn istediklerini yerine getirir, kaçnmasn is-

tedii eylerden kaçnr. Bu durumda insan, aklyla ac ve hazz bilmi

olur ve her ikisini gerektiren erî sebepleri örendiinde de onlar ha-

trlar. Kim itaat ederse, yapa i hakknda basiret üzere Allah’a itaat

ederken kim asi olur ve asi olduunu bilirse, günah hakknda basirete

sahip olarak günahkâr olur. Bununla birlikte itaate verilecek ödül hak-

knda basirete sahip iken günaha verilecek ceza hakknda basireti yok-

tur. Baka bir ifadeyle insana takdir edildii kadaryla günah ileme cü-

reti veren ey onun cezas hakkndaki basiretsizliidir. Bir müminin

günahn cezas hakknda basirete sahip olmas uygun olmak bir yana

doru deildir, çünkü rahmet ve mafiret intikam deildir. Cezalan-

drmann balamadan daha öncelikli olmas Ailah’m belirlemi oldu-

u özel bir nitelik halinde söz konusudur. Bir insan ölüp söz konusu

özel nitelik kendisinde bulunursa, o nitelik cezalandrlmay hak eder

ve bunun böyle olmas zorunludur. Bu özel nitelik Allah’a ortak ko-

mak, yani irktir. irkin dndaki günahlar ise Allah meiyetine havale

etmitir. Dolaysyla bir insann cezalandrma hakknda basirete sahip

olmas mümkün deildir. te bu basiretsizlik nefisleri Allah’n yasakla-

rn ihlale götüren ve günahlara düüren temel sebeptir. Fakat Allah’n

korku veya umut veya haya duygusuyla koruduklar veya bu üç sebe-

bin dnda kaderinde ve bilgisinde masum kldklar (ceza hakknda

basiret sahibi olmasalar büe) günahlara dümezler. Günahn ilenmesi-

ni ve azaba maruz kalmay engelleyen bu dört sebebin bir beincisi

yoktur. Mümkün Allah’a kar mümkün olan her eyi kabul edecei

hakknda söz vermitir. Allah’a verdii sözü yerine getiren kimseyi ise

Allah kendiliinden saadete ulatrr. Allah’a verdii sözü bozup veri-

len sözden farkl olarak mümkünü imkânsza veya varsayma dönütü-

ren ve kendisine isabet etmeyeceini zannederek zat gerei cezaya ma-

ruz kalan kimse, peygamberin Allah katndan getirmi olduu Hakkn
davetini reddetmi demektir. Böyle insanlara misal olarak Berahime ve

onlarn görülerini benimseyenleri verebiliriz.

Bilmelisin ki, insan- kâmil göün direidir. Bu direin varlyla
Allah göü yeryüzünün üstüne dümekten engeller. nsan- kâmil dün-

yadan ayrlp berzaha göçtüünde gök düer. Bu durum ‘Gök parçala-

nr, o gün düecektir
’436

ayetinde belirtilir. Yani gök yeryüzüne düecek-
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tir. Gök kat-effaf bir cisimdir. Gök dütüünde, cismi atein scakl-

na yerleir ate ulesi gibi akc bir duman halinde kzl bir dumana

döner. Nitekim daha önce zaten öyleydi, Günein kaybolur ve

yldzlar söner. Artk onlarn geride kalmaz, fakat atete yüzmeye

devam ederler. Hayr! Saçlp dalrlar. Artk yldzlar dünyadaki se-

yirlerinin olduu nizama sahip deillerdir. Böylelikle yldzlar cehen-

nemlikler hakknda Allah’m kendilerine verdii vahyin ölçüsünde hü-

kümler verirler. Ahirct herkes hakknda yaratln yenilenmesidir. Bu-

nu ne ilk akl ne levh-i mahfuz bilir. Bu nedenle Hz. Peygamber kya-

met günü Allah’ makam- mahmud’da bugün kendilerini bilmedii

fakat o gün Allah’n kendisine öretecei hamdlerle öveceini söyle-

mitir. Allah söz konusu hamdleri o gün ilahi isimlerden ortaya çkan

hükümlere göre kendisine öretir ve günümüzde onlar kimse bilemez.

Öyleyse yaratklarn yaplar, halleri ve kyamette ve iki diyardaki (cen-

net ve cehennem) halleri dünya hayatndaki yaratltan farkldr. Yine

de suret itibaryla ona benzer. Bu nedenle Allah Teâlâ 'lk yaratl ö-

rendiniz, hatrlamyor musunuz?’
4*7

buyurur. Yani onun bir misale göre

olmadn anlamyor musunuz? Allah Teâlâ
c

Sizi bilmediiniz ilerde

yeniden yaratrz’
4 *8

buyurur. Kastedilen kyamet günüdür.

imdi de bu bölümde cehennem ve cennetin yapsndan ve onlarn

içinde bulunan eylerden ksaca söz edelim. Burada söz edeceimiz hu-

suslar daha önceki ilgili bölümlerinde kendilerinden söz etmediimiz

meselelerdir. Bu hususlar misallerle anlatacaz ki, anlamlar misalsiz

tasavvur edemeyenler onlar anlayabilsin. Nitekim Allah kalpleri anla-

trken suyun kendilerine indii vadilerle misaller vermitir. Ayn ekil-

de kendi nurunu lambaya benzeterek misal vermitir. Bütün bu misal-

ler zayf idraklere gerçei yaklatrmak amac tar. Allah, ‘insan yarat-

t, ona beyan öretti
*439

buyurur. Yani kendisine açklamtr ve bu sa-

yede insan da bakasna nasl açklanacan örenir.

öyle deriz: Cisim boluu doldurunca kabul ettii ilk ekil daire-

selliktir ve bu daire ‘felek* diye isimlendirilmitir. Bu dairede ulvisiyle,

süflisiyle ve kesifiyle, mekânl olan olmayan âlemin bütün suretleri or-

taya çkmnr. Roluu dolduran mekânl olmad gibi mekânda da

deildir ve mekân kabul etmez. Hak ihata özelliiyle nitelenmemi ol-

sayd, akl tüm cismin bolukta snrlanmasn kabul etmezdi. Akl bo-
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luu da ancak duyularla alglanan cismi görmekle tahayyül edebilir.

Nitekim akl mümkünlerin snrlln da tahayyül edemez. Bununla

birlikte mümkünler kendiliklerinde nihayetsiz iken onlardan var olan

eyler snrldr. lk akl ile mekânl olmayan ve mekâna yerlemeyi ka-

bul etmeyen her ey bu ksma dahildir. Mekânl olmayan hakknda

söylenmesi uygun ey, onun sonlu olmaddr. Çünkü sonluluk mev-

cut mekân ve zamanda akledilebilir. Mekânl olmayan ey var olmu-

tur. Böyleyken onda sonluluk nasl akledilsin ki? Ayn ey varla giren

mertebeler için geçerlidir. Mertebeler madum, yani yok olsalar bile,

varl vehimde gerçekleen eylerdir. Çünkü nispeder, var olmayan

eylerdir. Mertebeler mertebedir ve mevcut ve madum her eyi hük-

müyle kendi rütbesine yerletirir. Söz konusu eyler varl kendisi ne-

deniyle zorunlu veya bakas nedeniyle zorunlu olabilecei gibi varl
imkânsz olan olabilir. Öyleyse srf yokluun bir mertebesi olduu ka-

dar srf varln ve mümkünün de bir mertebesi vardr. Her mertebe

ötekinden ayrmtr. Bununla birlikte aklda ve vehimde bir snrlan-

mann olmas kaçnlmazdr. Bütün bilinenler Allah’n bilgisinde bu-

lunduklar hal üzeredirler. Allah kendisini bilir, bakasn bilir, varl
ise sonlulukla nitelenmez. Varla girmeyen ey sonlulukla nitelenmez.

Hâlbuki cinsler snrldr ve onlar Allah'n bilgisiyle bilinen eylerdir.

Bilgi sonluyu ihata ederken kendisi karsnda snrl olsa bile yine de

sonsuzu da bilir. Burada akllar, fikir güçleri bakmndan hayrete dü-

erler.

Hak -gerçei iyice incelersen- kendisini kendisiyle nitelenmi ol-

duu mekân özelliine dahil etmitir. Bu balamda kendisini Amâ’da,

Ar’ta, gökte ve yeryüzünde bulunmakla nitelemitir. Allah kendisini

önce olmak, beraber olmak, her eyle beraber olmak gibi özelliklerle

de nitelemitir. O kendisini her eyin ayn yaparak ‘Her ey helak ola-

caktr, O'nun/onun vechi müstesna
,uo buyurmu, sonra öyle demitir:

‘Hüküm O’na aittir.''*
41 O eyada zuhur edendir. Sonra da öyle demi-

tir:
c

O’na döndürülürsünüz
yU2

Yani ‘baka’ olmaktan bana döndürülür-

sünüz ve varlkta bakann hükmü ortadan kalkar, sadece Ben kalrm!

Bunu bir misalle açklayalm: Bütün tafsilatyla birlikte insan deni-

len varln hayat, duyu, hareket eden farkl güçler ve uzuvlar, ksaca

‘insan’ denilen varlkla ilgili her eyle niteleniini düünelim. Bu var-
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lklar -ki onlarda bu hükümler ortaya çkar- insandan baka bir ey de-

illerdir. Öyleyse bütün bu (organlara ait) hükümler, insana dönerler.

Haktaki hükümler varlkta zuhur eden ve etmemi olan suretlerdir ve

bu nedenle Allah ‘Hüküm O’na aittir’ demi, sonra her eyin -

kendisinin ayn olmak üzere- O’na döneceini belirtmitir. Allah her

ey hakknda her türlü hükümle zati gerei hüküm verendir ve bunun

böyle olmas zorunludur. Bu nedenle Allah kendisini isimleriyle isim-

lendirmi, sonra da onlarla kendisi hakknda hüküm vermi, eyann

varlklarnda kendisiyle zuhur ettii ilahi hükümleri de isimlendirmi-

tir. Bu zuhurun gayesi, onlarn birbirinden ayrmasn salamaktr.

Nitekim insann bedeni de ruhundan ayrr. Bununla birlikte insan

bütünüyle birlikte insandr. Allah da insan ve dier yaratklar nedeniyle

Yaratan diye isimlendirilir. Öyleyse insann ruhu hakknda ‘insann ay-

n’ veya ‘ondan baka’ denilemeyecei gibi hakikat, lazm ve arazlar

hakknda da ayn durum söz konusudur. nsann eli veya uzuvlarndan

birisi hakknda insann ayn olduu veya insandan baka olduu söyle-

nemez. Ayn ekilde âlemdeki varlklarn Hakkn ayn olduu söyle-

nemeyecei gibi Haktan baka olduklar söylenemez. Bütün varlk

Haktr. Fakat yaratlmlkla nitelenen ile yaratlmam olmakla nitele-

nen O’nun yönüdür. Bütün var olanlar hakknda belirli bir ekilde hü-

küm verilmitir. Bu balamda Allah hakknda ‘âlemlerden müstani-

dir
’443

diye hüküm veririz. Allah hakknda bu nitelilde hüküm vermi-

ken O’nun dndakiler hakknda ‘Allah’a muhtaç’ diye hüküm veririz.

Öyleyse her ey hükme konu olmutur. Her eyin helak olaca hük-

münü vermiken vechinin helak olmayaca hükmünü de verdik. Öy-

leyse Allah kendi hüviyetinden olmak üzere hakknda hüküm verilen

ilk varlktr. Allah Teâlâ kendisi hakknda hüküm verirken önce nefes

sahibi olduunu bildirmi, nefesini Rahma’a izafe etmitir. Bunun

gayesi var olduumuzda elçileri bize bu durumu tebli ettiinde rah-

metin kapsaycln ve genelliini, her eyin sonunda rahmete ulaa-

can ve bütün yaratklarn ona varacan örenmemizdir. Çünkü

Rahman’dan ancak merhum, yani merhamet edilen ortaya çkabilir.

Bunu anlamalsn!

Nefes kendisi nedeniyle ortaya çkan ve Rab ismiyle bulunduu ilk

gaybtir. Bu yönüyle nefes Allah’n Rahman ismiyle istiva ettii Ar’a

benzer. Ar zuhur eden kesif, effaf ve nurani ilk varlktr. Ar zuhur
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ettii kimseden ayrtnda Allah onu kendisi için bir zarf ve mekân

haline getirmitir. Bununla birlikte Ar O’ndan baka deildir, çünkü

Hakka ancak kendisi zarf olabilir. Böylece boluun hükmü bu nefesin

ortaya çkmasyla ortaya çkmtr ve böyle olmasayd boluk diyemez-

dik. Allah bu Amâ’da haklarnda ‘helak olacaktr’ dedii âlemin bütün

suretlerini var etti. Kastedilen suretleri bakmndan helak olmaktr.

‘Onun vechi bakidir.’ Yani bir ey hakikati bakmndan bakidir, çünkü

bu yönüyle herhangi bir ey helak olmaz. Burada ‘onun’ zamiri eye

döner. Bu yorumda âlemdeki bütün suretler yok olacakken hakika-

ti/vechi bakmndan her ey bakidir. Öyleyse bir eyin hakikatinin he-

lak olmas söz konusu olmad gibi böyle bir ey mümkün de deil-

dir. Bu meseleyi anlalr hale getirmek için öyle bir misal verebiliriz:

nsann sureti yok olduunda onun varlkta bir izi kalmaz. Fakat insa-

nn tanmn farkllatran hakikati yok olmaz. Bu hakikat tanmn ta

kendisidir ve bu tanm nedeniyle öyle dersin: ‘nsan natk hayvandr.’

Tanm yaparken insann madum veya mevcut olmasna bakmayz,

çünkü varlkta bir sureti olmasa bile, hakikat sürekli kendisine aittir.

Çünkü bu durumda insan malumdur ve bilgiden kaybolmaz. Öyleyse

ilahi bilgi bilinenlerin mekân ve zarfdr.

Âlemin sureti bir bütün olarak felek gibi daire eklindedir. Aka-

binde onda dörtgen, üçgen, altgen -ki bunlar varlk itibaryla deil

hüküm itibaryla sonsuz ekillerdir- gibi farkl ekiller ortaya çkmtr.
Ar’n etrafnda dönen melekler bu dairesel Amâ’da yüzerler. Onda

Ar’n sureti ayaklar ve tayanlar birlikte dörtgen olarak zuhur eder.

Bunlar hem onun manalarnn suretleri hem cisimlerin suretlerinden

olan eylerdir ve kendisini gösteren harflerdir. Çünkü manaya ancak

suretinin -ki suret harftir- hükmünden istidlal edilebilir ve harf anlam

yönünden bilinebilir. Öyleyse o bilen, bilgi ve bilinendir. O halde var-

lkta sadece bir-çok vardr. Müheymen melekler, akl, nefs ve doa da

onda zuhur etmitir. Doa dierlerine göre, Hakka nispeten daha ön-

celiklidir, çünkü onun dndakiler, her nerede zuhur ederlerse etsinler

doadan zuhur eden eyde zuhur etmiledir. Doadan zuhur eden ise

nefestir ve nefes âleme, yani âlemin suretlerine yaylmtr. Bu hüküm

nedeniyle de Hakkn suretlerdeki tecellisi gerçekleir. Hak kendinden

anlayan kimselere bu suretleri bildirmitir. Doann hükmünün ne ka-

dar genel olduuna baknz! Akln hükmünün eksikliine baknz!
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Çünkü akl da gerçekte doann suretlerinden, hatra Amâ’nn surede-

rindendir. Ama ise doann surederinden biridir.

Doann mertebesini nefsin aasnda heyula’nn üzerinde kabul

edenler bu görülerine eyay müahede etmedikleri için varmlardr.

Müahede sahibi olduu halde yine bu görüü kabul eden ise, ‘doa’

derken effaf cisimlerde hükmü ortaya çkan doay kastetmitir. Bu

cisimler Ar ve onun içerdii eylerdir. ki doann ilikisi kz çocuu-

nun kendisini douran anneyle ilikisi gibidir. Kz çocuu da annesi

dourduu gibi daha sonra dourur. Bununla birlikte kz çocuu on-

dan domutur. Kzdan doan herkes (ayn zamanda) anneden de

domu gibidir. Unsurlar bize yakn (sebeplerdir) ve kendilerinden

meydana gelen eylerin doalardr. Ayn ey hayvann cisminde bulu-

nan karmlar için geçerlidir ve bu nedenle onlan ‘doa’ diye isimlen-

dirdik. Nitekim kz ve kendisinden doan dier kzlar anneyle birlikte

‘dii’ diye isimlendirip onlar ‘diiler’ olarak çoul yaparz.

Bunlar zikretmemizin nedeni anlamlar misalsiz idrakte eksik ka-

lan idrâklere misallerle konuyu anlalr klmak için çizeceimiz ekil-

lerdir. Allah insann kendisini bilmesini Rabbini bilmesinde bir misal

yapmtr, çünkü insa kendini bilmezse rabbini bilmez. Hakiki cisim

demek olan ve doal âlemden ibaret olan Amâ’nn sureti budur. O do-

ann gücünden olan bir surettir ve kendisinde ortaya çkan suretlere

tecelli etmitir. Onun üzerinde rububiyetten baka bir rütbe yoktur.

Rububiyet ise Rahman isminden Amâ’y talep eden eydir ve Rahman

bu talep üzerine nefes vermi, Amd meydana gelmitir. eriat onu bu

isimden zikrettii eye benzetmitir. Onun suretini yaklak olarak an-

ladmzda ‘üzerinde hava yoktur’ demitir. Yani ondan yukarda bir

hava yoktur. Altnda da hava yoktur. Sadece Hak vardr. Yani kendisi-

ne dayanaca bir ey yoktur ve altnda bir ey yoktur. Sonra eya ken-

disinde zuhur etmitir.

O halde Ama eyann ve bütün suretlerin asldr ve o asldan orta-

ya çkan ilk ferdir. Baka bir ifadeyle o kökü olan bir aaç deil, kök-

süz bir bitkidir. Sonra ondan emir ve halkn kendisinde bittii yer de-

mek olan arza kadar aaçlar çkmtr. Bütün bunlar ‘Aziz ve Hakm’n
takdiriyle’ gerçekleir. Bizim eklini çizdiimiz misal Amâ’dr. O kua-

tc dairedir ve iaretler feleidir. Dairedeki noktalar ise Müheymen
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ruhlarn varlklarnn misalidir. Noktalar içindeki büyük nokta akldr.

Büyük noktann yanndaki dairenin içinde iki nokta vardr: Bunlar tüm

ncfs ile levh-i mahfuzdur. ki nokta kendisindeki iki güçtür: ameli ve

ilmi güçler. Ncfs dairesine bitiik dört nokta büyük doann kz me-

sabesindeki doann mertebesidir. Büyük dairenin ortasndaki daire ise

heyula cevheridir ki, o da hebadr. çindeki dörtgen ekil Ar’nr. Dört-

genin içindeki daire iki ayan konduu yer demek olan kürsüdür.

Onun ortasndaki daire Ada felei, sekiz daire cennederdir. Sekizin

altndaki daire ise Mükevkeb felei olan menziller feleidir. Onun di-

binin aasndaki cehennemdir. Onun dibinin altnda göklerin, yerin

ve o ikisinin arasnda bulunan rükünlerin ve yldzlarn ekilleri açlr.

Bunlarn hepsi cehennemdir.

Gök ve yeryüzü deitirildiinde, deitirme cevherlerde deil su-

rederde gerçekleir. Bununla birlikte cevherler de birer surettir. Fakat

söylenmek istenilen anlalnca, lafz ve ibarelerin üzerinde durmann

bir anlam yok! Ar denilen dörtgen eklin akndaki iki çizgiden birisi

su dieri havadr. Yldzlar feleinin ortasndaki dairelerin yars gök-

lerdir. Onlarn üzerindeki sabit çizgiler yeryüzü dairelerinin yarmlar-

nn uçlardr. Yeryüzü/toprak kubbenin arasmda krmzyla çizilen üç

çizgi vardr. Bunlar üç rükündür: su, hava ve ate. Atlas feleinde be-

lirlenmi miktarlar burçlardr. Mükevkeb feleinde belirlenmi miktar-

lar menzillerdir. Yedi kubbeden her birisinde krmz bir nokta vardr

ve nokta her kubbenin yldznn suretidir. Mükevkeb feleinin içinde-

ki her ey ahirette baka suretlere dönüürler. Mükevkeb feleinin or-

tasnda ise hair, nqir ve hesap gerçekleir: Hakkn hesaba çekmek ve

haklar ayrtrmak üzere kendisinde tecelli edecei ar ondadr. Melek-

ler o yerde o arn önünde yedi saf olurlar. nsanlar ve cinler ar ile

meleklerin saflarnn önünde bulunur. Srat köprüsü daireyi ikiye bölen

bir çizgi olarak konulur ve cennet surunun dna kadar uzayan Merc’te

sonlanr. Cennet ehlinin cennete girmezden önce ve srat geçtikten

sonra kendisinden yedikleri sofra oradadr. Bütün bunlar ve benzerle-

rinin ekillerini çizeceim ve her eklin yanma onunla neyin kastedildi-

ini yazacam. Bunlardan birisi udur:
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Amâ’nn ve istiva ar’na kadar içerdii eylerin ekli. Çizmek iste-

diimiz ekiller için buras dar gelir. Çünkü bir defada hepsini çizmek

isteseydik, mekân yetmezdi. Geni olsayd, bakan kimse onlar göre-

mezdi:



Yirmi Altnc Sifir 3^5

Bu ekillerden birisi de; stiva Ar, kürsü, iki ayak, Ar’n üzerin-

de bulunduu su ve suyu tutan hava ve karanln eklidir:

zikredilen tüm heyula
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Bu ekillerden birisi de; Atlas felei, cennetler, kevakib yldznn
(gezegen) yüzeyi ve Tuba aacnn eklidir:
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Bu ekillerden birisi de; mükevkeb felei, göklerin kubbeleri ve

onun üzerinde karar kld ey olan toprak (yeryüzü), üç rükün, saye-

sinde Allah’n kubbeyi ayakta tuttuu direk, maden, bitkiler, hayvan ve

insann eklidir:
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Bu ekillerden biri de; Maher yeri ve içerdii varlklar, mertebe-

ler, fasl ve hüküm ar, tayclar, meleklerin saflarnn eklidir:

hair arz
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Bu ekillerden biri de; Cehennem, kaplan, menzilleri ve derekele-

rinin eklidir:

}1U;
8
jo

ujvq
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Bu ekillerden biri de; ilahi isimlerin mertebeleri, dünya, ahiret

berzahn eklidir:
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Bu ekillerden biri de; görme kesib’inin ve yaratklarn ondaki

mertebelerinin eklidir:

Kesib
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VASIL

imdi de, dokuz fasldan her birisinde iin kendinde olduu hale

göre, suretlerden söz edelim. Nitekim bunlar dokuz ekilde tasvir et-

tik. Buradaki öncelik ve sonraha göre konulan ele alacaz. Fakat

bunlardan söz etmek, hangisinin önce olduunu hangisinin sonra gel-

diini ve içlerinden mücmel ve mufassal olanlar açklar.

BRNC FASIL

• <

Amâ ve Amâ’nn istiva Ar’na Kadar içerdii eyler

Bilmelisin ki, Allah Teâlâ varlkla nitelenmiken mümkünler ara-

sndan kendisiyle birlikte varlkla nitelenmi bir ey yoktu. Hatta öyle

demek daha dorudur: Hak varln ta kendisidir. Bu durum Hz. Pey-

gamberin ‘Allah vard ve O’nunla birlikte baka bir ey yoktu’ hadi-

sinde belirttii durumdur. Bunun anlam udur: Allah mevcuttu(r) ve

âlemden O’nunla birlikte mevcut bir ey yoktu(r). Allah Teâlâ bu iin

kendinden baladn buyurdu. Baka bir ifadeyle âlemin dta zuhu-

ru, Haktan balamtr. Allah âleme kendisini tanmay ihsan ederek bi-

linmeyi istemitir. Bununla birlikte Allah hüviyeti yönünden veya ken-

disini bilmesi yönünden bilinemeyeceine de hükmetmitir. Âlemde

Allah hakknda gerçekleebilecek bilgi Hakkn bilinemeyeceini bil-

mektir. Bu ölçüde bir bilgi ‘bilgi’ diye isimlendirilen eydir. Nitekim

Hz. Ebu Bekir es-Sddîk öyle der: drake ulamaktan acizlik bir idrak-

tir.’ Çünkü varlkta bilinmeyecek bir ey olduunu örendiinde, bilir-

sin ki o Allah’tr. Allah bilhassa sabit hakikatleri olmas bakmndan

mümkünlere bilinmezdir. O hakikader ezelde Hakkn varlyla bir

deillerdi. Nitekim orada duyma, görme tarznda bir ilgimiz de vardr,

fakat bu durum, dta var olma tarznda deildir. Hak bize hitap etti-

inde O’u duyarz ve O’u emrine imtisal edebiliriz. Ayn ekilde

hakikatler bügi, görme ve benzeri bütün güçlere sahiptirler. Bütün

bunlar sübûtî durumlardr ve dta olmadan gerçek bir durumdur.
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Mevcutlardan kendilerini görenler bu hakikaderi görür. Nitekim onlar

da kendilerini sübutî olarak görürler.

Allah Teâlâ bizim için muhabbet Özelliiyle nitelenmitir. Muhab-

bet kendisiyle nitelenen kimseye rahmeti gerektiren bir hükümdür. Bu
nedenle teneffüs eden kimse teneffüs ettiinde rahatiama bulur. Öyley-

se teneffüs edenden nefesin ortaya çkmas, ona rahmetin ta kendisidir.

Binaenaleyh Allah’tan ancak her eyi kuatm rahmet çkar ve böyle-

likle rahmet bütün âleme yaylr. Baka bir ifadeyle âlemde var olan ve

henüz var olmayp var olacak sonsuz eylere yaylr.

Rahman’n nefesini kabul eden ilk suret, Amâ’nm suretidir. Ama
içinde rahmetin bulunduu, hatta rahmetin ta kendisi olan rahmani bir

buhardr. Böylelikle o Hakkn varlnn kendisini kabul ettii ilk me-

kân ve zarf olmutur. O zarf için Hak, insan için kalp gibiydi. Bu ba-
lamda Allah mümin ve arif insann kalbi için insann kalbi gibidir. Öy-

leyse Allah ‘kalbin kalbidir.’ Nitekim Allah ‘mülkün mülküdür.’ Onu
bakas sgdramamür ve sadece O vardr. Bu Amâ’nn cevheri ruhla-

rn sureüerini kabul etmitir. Bunlar, müheymen ruhlardr. Dolaysyla

kendisinde ve kendisiyle zuhur ettikleri cevherden bakasn tanma-

mlardr. O bu suretlerin asldr ve Hakkn batm ve gaybdr; kendisi

zuhur etmi ve onda ve onunla âlem zuhur etmitir. Çünkü âlemin ci-

fiatm’n hükmünden zuhuru mümkün deildir. Dolaysyla Hakkn
onunla zuhuru kaçnlmazdr ve âlemin suretleri O’nunla zuhur etmi

olur. O da Amâ’dan bakas deildir. Amâ ez-Zahir ve er-Rahman’dr.

Böylelikle kendisine âk olmutur. Sonra ruhani suretlerden birisine

ilmi-özel bir tecelliyle nida etmi, müheymen ruhlarn bilmedii kya-

mete kadar olacak eylerin bilgisi ona nakedilmi, böylece zatnda bir

güç bulmu, o güç sayesinde dier ruhlardan ayrlmtr. Böylelikle on-

lar müahede etmitir. Onlar ise kendisini ve birbirlerini de görmü-

yorlard. Kendisini ondan bileik olarak görmütü. Bu ille, kendisinde

bulduu güç vastasyla sudurun nasl olduunu örenmitir. Bunun

yan sra ilahi bilgide bir takm hakikader bulunduunu da örendi.

Bunlar kendi nezdinde birbirlerinden ayrtklarnda onlar bildii için

akiedilenler diye isimlendirmitir. Bu ayrma neticesinde onlardan bi-

risi ötekinin ayn deildi. Bu hakikatler Hak için bilinen iken hem hak

hem de kendileri için akledilirder. Onlarn d varlkta veya mümkün
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varlkta bir varlklar yoktu. Onlarn hükümleri Hakta zuhur etmi ve

O’na nispet edilmiler, ilahi isim diye isimlendirilmilerdir.

Ezelî niteliklerden yaratklara nispet edilenler onlara nispet edildi-

i gibi kendisinde ortaya çkan hükümler de yaratklara nispet edilmi-

tir. Hadislik niteliklerinden ise yaratklara nispet edilen özellikler ken-

dilerine nispet edilmitir. Bu sabit hakikader, hadis-kadim, ebedi ve

ezelidirler.

Bu esnada ilk akl unu örenir: Allah âlemi amâ’da yaram ve ama

Rahman’n nefesidir. Bunu örenince öyle der: Teorik bilgiye göre

(kyasta) ‘öncül’ denilen ve netice denilen üçüncü unsura ulamak üze-

re iki eyin bulunmas gerekir. Üçüncü unsur iki öncülün birleimin-

den meydana gelmi neticedir. Görür ki Haktan kendisinde bulunan

ey Müheymen ruhlarda bulunmuyordu. Bu durumda dier ruhlara

göre Hakka daha yakn ve O’na daha münasip olduunu görür. Ama
cevherinde insan- kâmilin suretini görür; onun Hak ile ilikisi ahs ile

onun gölgesinin ilikisi gibidir. Akl bu dereceye kyasla kendisini eksik

görür.

Böyiece ille akl, türeyenler içinde ve âlemde kendisinden ortaya

çkan son varla kadar ondan oluan eyleri örenir ve insan- kâmile

ait kemal derecesinin onun adna da gerçeklemesi gerektiini anlar.

Bununla birlikte kendi o derecede insan gibi deildir, çünkü insan-

kâmildeki kemal bilfiil iken ilk aklda bil kuvvedir. Varlkta hem kuvve

hem de fiil olan, sadece kuvve olandan daha yetkindir ve âlem bu ne-

denle âlem dta var olmutur. Allah kudretin kemaliyle nitelensin diye

âlemi kuvve halinden fiile çkartmtr. Bütün mümkünlerin dta yara-

tlmas mümkün olsayd, onlardan hiç birini yoklukla nitelenecek e-

kilde geride brakmazd. Fakat sonluluun olmay nedeniyle, bütün

mümkünlerin dta var olmas mümkün deildir. Binaenaleyh varla

giren eylerin sonlu olmas gerekir. Bunun üzerine Hak ilk akla tecelli

etmi, o da zatna ait gölgeler görmütür. Söz konusu tecelli Hz. Mu-

sa’yla Tur canibinden konumak gibiydi. Nitekim ilk akl için de ilahi

tecelli sa yönden gerçeklemiti, çünkü Allah’n iki mübarek ve açl-

m eli vardr ki her ikisinde de rahmet bulunur ve azabn herhangi bir

yönü ona bitimez. Allah elini açtnda rahmet verirken kapadnda
da rahmet verir. Bu balamda kabz, elin dürülmesiyken bast ondaki
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açlmadr. Böylelikle akln zatndan uzayan gölge, kendisine dönük te-

cellinin nurundan meydana gelmiti. Yaratlm olann kesiflii el-Latif

ve el-Habir’e göre nefs olmutur ve o levh-i mahfuz ve bütün bunlarla

birlikte doadr. Burada ise hayat, bilgi, irade ve söz diye isimlendiril-

mitir. Nitekim cisimlerde scaklk, soukluk, kuruluk ve yalk diye

isimlendirilirken rükünlerde ate, hava, su ve toprak diye isimlendirilir;

canlda ise kara, safra, balgam ve kan diye isimlendirilir ki, bütün bun-

lar tek hükümleri ise birbirinden farkl olan eydir.

Cevher bir hüküm farkl

Bu bir sr, bilgi sahiplerine açlm

lk akl yüzünü Amâ’ya çevirmi, orada kalan ksmda herhangi bir

suretin zuhur etmemi olduunu görmü. Ama kendisinde ortaya ç-

kan suretleri göstermi, böylelikle suretlerle aydnlanmt. Suretin d-

nda kalanlar ise ‘srf karanlk’ olarak görürken kendisini de suretleri

ve aydnlanmay kabul edici görür. Bilmelisin ki, bu durum senin göl-

genle bitimen sayesinde gerçekleir. Böylelikle cinsel ilikinin hazz

ilikiye girenin nefsini kuatt gibi ilahi tecelli kendisini kuatr. Cin-

sel haz insan sardnda, zatnn dnda bütün akledilir ve bilinenler-

den habersiz kalr. Tecelli nuru kendisini kuattnda ise gölgesi ona

döner ve onunla birleir. Böylelikle kendisinden arn çkt manevi

bir birleme gerçekleir. Hak o ar’a er-Rahman isminin istiva ettiini

bildirerek öyle demitir: ‘Rahman Ar üstüne istiva etti .’444 Öyleyse bu

ismi, yani Rahman ismini inkâr edenler ar yaknl nedeniyle onu

inkâr etmiken Allah ismini ise içerdii rahmet ve kahr nedeniyle ka-

bul etmilerdir. Böylelikle Rahman ismi meçhul kalmken Allah ismi

bilinmitir. Onlar öyle demilerdir: ‘Rahman da nedir?’445 Peygamber

Arapça dndaki bir dille o ismi söylemi olsayd, yine o anlama yakn

bir kelime söyleyecek, onlar yine inkâr edeceklerdi.

Öyleyse yaratklara rahmetten, daha yakn bir ey yoktur, çünkü

onlara kendi varlklarndan daha yakn bir ey yoktur. Onlarn varlkla-

r ise, hiç kukusuz, rahmettir.
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KNC FASIL

Ar, Kürsü, ki Ayak, Üzerinde Arn Bulunduu Su, Üzerin-

de Suyun bulunduu Hava, Suyu Tutan ve Onun akkanln
koruyan Havann Kendisinden Çkt Karanlk, Ar Tayan-

lar ve Etrafnda Dönenler hakkndadr

Bilmelisin ki, sözü edilen karanlk, gayb karanldr ve bu nedenle

karanlk (zulmet) diye isimlendirilmitir. Yani onda bulunanlar ortaya

çkmaz. Öyleyse gayb’den ne ortaya çkarsa, bizim için ortaya çkar ve

biz de gayb aynasnda âlemin surederinden ortaya çkanlara bakarz,

fakat onun gayb aynas olduunu bilmeyiz. Gayb Hak için bir aynadr.

Hak aynaya tecelli edince, ilahi bilgide bulunan âlemin surcderi ve

cevherleri aynaya yansr. Hak sürekli aynaya tecelli eder, dolaysyla

âlemin sureti sürekli gaybtedir. Âlemde herhangi bir varla bir ey
gözükürse, o ey aynadan -ki gayb dedik ona- o kiinin baknn mu-

kabilinde bulunan eydir. Haklan bilgisinde bulunan her eyi bilmeleri

mümkün deildir, dolaysyla âlemin surederinden o aynada ancak

kendisine gözükenler görülebilir. lk akfn aynada gördüü suretler-

den birisi, Rahman’n üzerinde istiva ettii Ar’n suretiydi. Ar dört

rükün ve dört yönlü bir erirdir. Bunlar asl direklerdir. Ar sadece on-

larn üzerinde bile kalm olsayd, yine de sabit olurdu. Fakat her bir

yöne ait eit ölçüde pek çok direi vardr ki onlarn says bizce ma-

lumdur ve dört diree ilave direklerdir. Allah onu içerdii her eyi iha-

ta edebilecek ekilde bo ve kuatc olarak yaratt. çerdii eyler kür-

sü, felekler, cennetler, gökler, rükünler ve türeyenlerdir. Allah onu ya-

rattnda Rahman bir kere üzerinde istiva etmitir. Bunun tek olma-

snn nedeni mukabili olmayan tek kelimedir. Bu nedenle Ar bütü-

nüyle rahmettir ve onda rahmetin mukabili bir ey bulunmaz. O
Amâ’daki bir surettir. Akl onun babas ve nefs annesidir. Bu nedenle

üzerine Rahman istiva etmitir, çünkü ebeveyn çocuklarna merhamet-

le bakar ve Allah ‘merhamet edenlerin en merhametlisidir .

5446 Akl ve nefs

Allah için kerim ve sevilen iki varlktr. Bu nedenle Allah Ar üstüne

ebeveynin göz aydnl olan eylerle istiva etmitir ki, o da Rah-

man’dr. Buradan unu anladk: Allah’tan ancak kendisinde rahmet bu-
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lunan eyler sudur etmitir. Âlemin bir ksmnda sknt ve aclar bu-

lunsa bile, skntlarda da rahmet vardr. Kendisini ona içiren ey olma-

sayd, bunu doann mizac veya nefsin gayesine aykrlk gerçekletire-

cekti. Öyleyse bu ac, içilmesi naho olan ve lezzet vermeyen bir ilaç

gibidir. Kendisini içen ve kullanan kimse için ilaçta rahmet vardr. n-
san bunu içmeyi naho bulsa bile içinde rahmet varken dnda ac bu-

lunur.

Rahman Ar’a yeryüzünü yaratp besinleri takdir ettikten ve gök-

leri yaratp her göe emrini vahyetrikren sonra ‘isriva etmitir.’ Allah

bütün bu ilerin yaratlmasn tamamlam, rükünleri bakalamalara

elverili halde tertip etmitir. Bakalamalarn gayesi tekvinin gerçek-

lemesini ve bir halden baka bir hale geçmeyi salamaktr. Bundan

sonra Rahman Ar üstüne istiva etmitir. Allah Teâlâ öyle der: ‘Onu

Habir'e sor .’
447

Burada ‘o’ zamiri istivaya döner. Yani istivay Habîr’e

sor! Bu konuyu bizim gibi zevk yoluyla bilgi edinenlere sor demektir,

çünkü Allah ehli bildiklerini zevk yoluyla örenmitir; yoksa onlar fikir

veya tefekkür yoluyla bilgilerini elde etmi deillerdir. Allah inendir:

Fakat inerken hem menzili hem inmeyi ayrlmaz. Öyleyse Allah, eyin

haline göre, her ey ile beraberdir.

Bu yorumu yazdm gece vakamda Hak bana kumral bir adamn
boyunun dörtte birlik bölümünü gösterdi. Adam önümde susmu bir

halde duruyordu. Hak bana öyle dedi: ‘Bu adam kullarmzdan birisi-

dir, senin mizanna göre hareket etsin ona bilgi ver.’ ‘Kimdir o?’ diye

sorunca ‘Ebu’l-Abbas b. Cud’dir ve Beerat sakinlerindendir’ dedi.

Ben ise Dmak’taydm. Kendisine öyle dedim: ‘Rabbim! Benden na-

sl bilgi edinebilir ki? Ben nerede, o nerede?’ Bana öyle dedi: ‘Sen söy-

le, çünkü o senden bilgi alacaktr, onu sana gösterdiim gibi seni de

ona gösterdim. Sen kendisini gördüün gibi imdi o da seni görmek-

tedir. Sen ona hitap et, duyacaktr. O da senin söylediinin benzerini

söylemektedir, öyle diyor: am’da bulunup -adm vererek- kendisine

Muhammed b. Arabi denilen kimseyi m görüyorum? O bana benim

bilmediim bir eyi öretecek ve benim hocam olacak.’ Bunun üzerine

kendisine sordum: Ebu’l-Abbas durum nedir? öyle dedi: ‘Ben talep

için çalyordum ve bütün gayretimi bunun için ortaya koyuyordum.

Bana kef gelince, anladm ki ben -talep eden deil- talep edilenmiim!



Yirmi Altnc Sifir 339

Bunun üzerine yorulmay braktm ve rahatladm.’ Bunun üzerine

kendisine öyle dedim: ‘Senden daha hayrl olan ve Hakka daha ermi,

müahedesi daha tam ve hakikati senden daha çok kefetmi olan kim-

seye öyle denilmitir: ‘De ki Rabbim! Benim ilmimi artr.’
448 Hal böyley-

ken teklif diyarnda rahadk nerede? Sana söylenen eyi sen anlamam-

sn: Sana ‘sen talep edildin’ deniliyor, fakat sen bunun ne anlama gel-

diini bilmiyorsun. Evet! Sen talep edilensin, fakat üzerinde bulundu-

un çalma, gayrete göre talep edilensin. Bu hayatta rahat yok! çinde

bulunduun bir ii bitirince, her nefes sana gelecek baka bir ie yö-

nelmen gerekir. Öyleyse boa çkmak nerede!’ Söylediklerim nedeniyle

bana teekkür etti.

Allah’m bize ve ona dönük inayetine baknz!

Sonra konumuza dönerek öyle deriz: Allah Ar’n nurundan bir

grup melek yaratmtr. Onlar Ar’n etrafnda dönerler. Yaratlm

meleklerden dördünü Ar’n taycs yapmtr. Bunlar, Ar’n üzerin-

de bulunduu dört ayandan Ar’ tar. Her ayak iki yön arasnda or-

taktr; böylece her yönün/yüz yarsnda bir yön daha vardr ki, o yön

onun rükünlerini mertebe bakmndan derecelendirir. Beni onun en fa-

ziledisine indirdi ve tayclarndan birisi yapt. Allah Ar’ tayan me-

lekler yaratm olsa bile, insan surederinden de surederi vardr ve söz

konusu surcde Rahma’u istiva ctLi Ar’ tar. Bcu dc o tayclar-

dan birisiydim. Onun en faziledi aya bize aittir ve o ayak rahmet hâ-

zinesidir. Böylece Allah, güçlükleri bilsem bile, beni mudak anlamda

merhametli yapmtr ve hangi güçlük olursa olsun onda bir rahadn
bulunacam bilirim. Bir kabz hali olursa, onda bast hali vardr. Her

darlkta genilik vardr. Böylelikle iki durumu da anladm. Samda
bulunan ayak, rahmet ayayd, fakat onda zorluk bilgisi yoktu. Onu
tayan kimse, en genelleri olan büyük aya tayann derecesinden

daha aa derecededir. Solumdaki ayak iddet ve kahr ayayd. Onun

taycs ondan baka bir ey bilmez. Benim mukabilimdeki dördüncü

ayak içinde bulunduum ayaktaki eyleri ötekine tarmakta (feyezan)

ve böylelikle onun suretiyle zuhur etmiti. Böylece o karanlk ve nur

olmutu ve içinde güçlük ve rahmet bulunmaktayd. Her yüzün/yön

yarasnda bir ayak bulunmaktayd. Toplam sekiz ayak vard. imdi

dördünün taycs yoktur. Kyamet olduunda Allah onu tamakla
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görevlendirdiklerini görevlendirir ve tayclar kyamette sekiz kii

olurlar. Dünyada ise dört kiidirler. Her iki ayak arasnda Ar’n üzer-

lerinde bulunduu ayaklar vardr. Ar onlarla süslenir. Onlarn says

tarafmzdan bilinir. Fakat hakikatleri anlayamayacak kadar idrakleri

zayf insanlar onlarn zannettikleri ayaklar olduklar vehminde bulun-

masnlar diye saylarn açklamayacam. Çünkü i onlann vehmettii

gibi deildir. Bu nedenle onlarn niceliklerini izah etmeyeceiz.

Ar’n dibi ile kürsü arasnda geni bir feza ve yanan bir hava var-

dr. Ademoullarmn velilerinden bir ksmnn amellerinin suretleri

Ar’n köeleri arasnda bir mekândan baka bir mekâna Rahman ge-

nilik arasnda uçuurlar. Bu Ar’n ayaklar donuk su üstündedir ve bu

nedenle soukluk ve serinlik rahmete izafe edilir. Nitekim Hz. Pey-

gamber öyle der: ‘Parmaklarnn soukluunu hissettim.’ Böylece Al-

lah peygambere içinde rahmetin bulunduu bilgiyi (iman bilgisi) ver-

mitir. Ar donuk suyun kaldrmasnn ve kendisine ait tayclarn ta-

masnn nedeni, tazim vc hürmet amacyla, ona hizmettir. Donuk su

souk su üzerine yerlemitir ve zaten suyu donduran da odur. Hava

karanln kendisidir ki, o da gayb demektir. Allah’tan baka o karanl-

bilen yoktur. Nitekim Allah öyle der: ‘Gayb bilendir .*
449 Dolaysyla

O’nun gayb kimseye gözükmez. nsanlar orada yeryüzü baka bir yer-

yüzüyle deitirildiinde bir köprü üzerinde bulunurlar. Bu balamda

deiiklik cevherde deil nitelikte gerçekleir. Artk yeryüzü fesat (bo-

zulma) arz deil, salah ve iyilik arz haline gelir tpk bir deri gibi uza-

tlr.
lOnda bir erilik ve sapma görülmez.’

450 Bunun açklamas -Allah

izin verirse- bu bölümde ilgili yerde gelecektir.

Allah kürsüyü Arn ortasnda dörtgen bir ekilde yaratm, iki

ayan ona sarktmtr. Böylelikle bir tek kelime -ki Ar’ta tek idi- bö-

lünmütür. Kelime Ar’ta bir tek rahmetti. Sonuçta ise her ey sonuçta

o rahmete dönecektir. Kürsü’de ite bu kelime, terkibin gereiyle,

rahmete ve rahmet ile kark gazaba bölünür. Bunun nedeni el-Muiz-

el-Müzil, el-Kabz-el-Basit, el-Muti ve el-Mani gibi zt isimlere sahip

olan Allah Teâlâ’nn âlemde kabz ve bast ve bütün zdar izhar etmek

istemesidir. Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Hakknda azap kelimesinin ger-

çekletii kimse ...’
451 Bu durum söz konusu kelimenin bölünmesinden

kaynaklanr. Bununla birlikte bir ey zatî olursa, böyle olabilir:
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Bak olua ve onun tafsiline, arrsn!

Her ey sorufta döner Allah’a

Aslda bir suretlerde farkl

Dünya ve ahirette böyle hüküm O'na ait

Allah’tadr, tecelligâh olmas bakmndan âleme

Alem Allah’ Allah ile görür ancak

Varlm bilmelisin/ Cömertlik var etti onu

Allah hakknda böyle bilgi sahibi olmalsn

Öyleyse Rahman Ar üstüne istiva ettii gibi iki ayak Kürsü üstü-

ne istiva etmitir. O dörtgenlik bakmndan -yoksa ayaklar bakmn-

dan deil- Ar’n eklindedir. Bununla birlikte o Ar’a atlm bir halka

kadardr. Öyleyse Kürsü istivann karar kld yeridir, çünkü ona sar-

kan ey, rahatlamak üzere sarkar. Bu balamda ayak sübut demektir.

Baka bir ifadeyle b ayak, sdk, doruluk aya ve el-Cebbar’m kade-

midir. Ayn zamanda cebir ve irade kademidir o.

Kürsü’ye sarkan iki ayan ilahi bilgide pek çok mertebeleri vardr.

Vakit onlarn ifadesi için yeterli gelmez. Çünkü biz bu kitapta özetle-

me ve veciz anlatm tercih ettik.

Kürsü de donuk su üzerinde karar klm ve yerlemitir. Kürsü-

nün ortasnda gök, rükünler gibi bütün yaratlmlar vardr. Bunlarn

onda bulunuu da Kürsünün Ar’ta bulunmas gibi (halka kadardr).

Onun taksim edilenlerden ibaret olan melekleri vardr ve bu nedenle

de kelime onda bölünmütür. Çünkü bu snf kendilerinde bulunsa bi-

le, tekliin he olduunu bilmezler. Allah onlar her nefes taksim et-

mekle görevlendirmitir. Allah onlara kendilerinden ve tüm ilerdeki

teklii göstermi olsayd, belki de bir nefes bile olsa yaratl gayelerini

tekil eden taksim iini brakp, onunla megul olurlard. Hâlbuki me-

lekler, Allah’n kendilerinden bildirdii üzere, itaatkâr olan varlklardr.

Bu nedenle bu durum birlii müahede etmelerine engel tekil etmi-

tir. Binaenaleyh onlara hangi birlik tecelli ederse etsin, onu hikmete

göre taksim ederler. Dolaysyla onlar her eyde sadece taksimi görür

ve bildikleri ey hakknda herhangi bir unutma veya gaflet söz konusu

olmaz. Tevhit ve birlik meleklerine gelirsek, onlar ile taksim melekleri-
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ni bir ilahi meclis bir araya getirip aralarnda emir hakknda al veri

gerçekletiinde, hasmlarlar, Çünkü her iki grup melek birbirlerinin

zdddr. Bu durum Mele-i ala’nn hakknda hasmlat meselelerden

biridir. Bu balamda birinci grup birlii dile getirirken öteki grup bö-

lünmeyi ve ikilii dile getirir. Onlarn ruhlar bu ruhlardan meydana

gelmiken bu ruhlar da ancak tümel nefiste bulunan iki kuvvetten

meydana gelmitir.

Ne/s kendisini bilir bir tek

Hak ancak nefsle bilinir

Kendisine baknca tenzih etmelisin O’r

Nefsinden ise tebih edersin

Baka bir beyitte öyle denilir:

Vasiyet ettiim sözü dinleyen kimse

Vasiyetimle birlikte uyanm olur

Allah sana öretsin, bilmelisin ki, bu mertebe her eyin bölünme-

sini gerektirdii için, âlemde yaratlmlarn ilahlklar bu mertebeden

ortaya çkmtr. Alemde ancak Allah’m yaratt ve bildii ey ortaya

çkabilir. Allah’ bilenlere tahsis edilip bakalarndan üstün olmalarm

salayan yegâne özellik, âlemde ortaya çkan eylerin nereden sudur et-

tiklerini bilmi olmalardr. Hiç kuku duymayz ki (âlemde ortaya ç-

kan) kartlk ve tekabüliyet, bir bölünmenin neticesidir. Öyleyse orta-

da bölünebilir toplayc bir cevherin bulunmas kaçnlmazdr. Âlemin

mazereti gerçekte kabul edilmi olduu için -çünkü onlar ihtiyar ve se-

çimlerinde mecburdur-, Allah hepsinin neticede rahmete ulamasn
takdir etmitir. Binaenaleyh Allah el-Gaflr’dur. Yani Allah gerçei

bilmeyenlerin kalplerinden -kendilerine merhamet ederek- bu hakikati

gizlemitir. Ayn zamanda Allah mafiret ederken, yani gizlerken Ra-

him’dir. Çünkü Allah söz konusu varln mizacnn gerçei olduu
hal üzere idrake elverili olmadn bilir. Öyleyse engelleme kabul

edenden kaynaklanr. Bunun nedeni -cevherin her türlü mizac kabul

etmesi nedeniyle- Hakkn meiyetini içermi olmasdr. Binaenaleyh

herhangi biri belli bir mizaca tahsis edilmemitir. Bununla birlikte her

bir cevher, herhangi bir mizac ilahi meiyetin hükmüyle kabul eder.
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Senevilerin (ikiciler) ruhlar bu mertebeye yükseldiklerinde, miraç-

lar gerçekleir ve onlarn ayaklar baka bir yere basmaz. Öyleyse onla-

rn özel bir yollar vardr.

‘Doru yol Allah’a gider.’

ÜÇÜNCÜ FASIL

Atlas Felei, Burçlar, Cennetler, Tuba Aac,
Mükevkeb Feleinin Yüzeyi

Bilmelisin ki, Allah Teâlâ zikrettiimiz Kürsünün ortasnda effaf,

dairesel felek yaratm, onu burçlar diye isimlendirilen on iki ksma

taksim etmitir. Bunlar, Allah Teâlâ’nn kitabnda bizim için üzerlerine

yemin ettii eylerdir. Allah öyle der: ‘Burçlar sahibi felee yemin olsun

ki...*
452

Allah burçlardan her birisine bir melek yerletirmitir. Onlar,

unsurlar dünya ehli olduklar gibi, cennet ehli olan kimselerdir. Onla-

rn bir ksm su, bir ksm toprak, hava ve ate kaynakldr. Cennetlerde

oluan eyler bunlardan oluurken gerçekleen bakalamalar onlardan

gerçekletii gibi bozulmalar da onlardan meydana gelir. ‘Bozulma’

derken nizamn baka bir eye (dönüecek ekilde) bakalamasn kas-

tetmekteyim, yoksa söz konusu olan, kötü görülen ve çirkin bulunan

bir bozulma deildir. ‘Bozulur’ derken kastedilen budur, aklna yanl

bir vehim gelmesin.

Bu burçlardan hareketle mamiyye on iki imam Fikrine ulamtr,

çünkü o melekler ihatalar altndaki âlemlerin imamlardr. Öte yandan

on iki melek mekânlarn deitirmezler. Buradan hareketle mamiyye

meleklerin özelliklerine dayanarak imamlarn masum olduunu ileri

sürmütür. Fakat onlar kendilerine yardmn buradan geldiinin far-

knda deillerdir. Mutlu olduklarnda ise ruhlar hüküm ve haklarn ay-

rurlmasndan sonra bu mertebelere ular. Söz konusu hüküm ken-

dilerini bu felee ulatrr. Onlarm nihai yeri burasdr vc onu aamaz-

lar, çünkü onlar baka bir eye inanmazlar. On iki tane olsalar bile,

dört mertebede bulunurlar, çünkü Ar dört direk üzerindir. Menziller
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ise üç tanedir: dünya, berzah ve ahiret. Bunlarn dördüncüsü yoktur.

Menzillerden her birinin dört olmas gerekir. Her birisinin bu menzil-

lerden ehli olanlarda hüküm sahibi olmas zorunludur. Uç ile dört çar-

pldnda çkan say on ikidir ve bu nedenle burçlar on iki tanedir.

Dünya diyar ahirette atee dönecei için, kendisine ait olanlarn hü-

kümleri de onun üzerinde kalr. Berzah cennetin çarsndadr vc onda

da dördün hükmünün bulunmas gerekir. Cennette de dört tanenin

hükmü bulunmaldr. Öyleyse burçlarn olmas zorunludur.

Koç, aslan ve yay mizaçlar itibaryla ayn mertebede vali olarak

bulunurken boa, baak, olak bir mertebedeki görevli valilerdir. kiz-

ler, kova, terazi baka bir mertebe üzerinde valilerdir. Yengeç, akrep ve

balk baka bir mertebede valilerdir. Bu üç gruptakilerden her biri

kendi mizaçlarnda ayn doadadrlar. Fakat hükümlerinin menzilleri

üç iken her menzilde dört vali vardr ve her birinin üç menzilden biri-

sinde hükmü vardr. Nitekim gün, gece ve gündüz cevari’l-hunnes ve

künncs’tcn birisine aittir. O onlarn valisi, sahibi ve kendisinde hüküm

sahibi olandr. Fakat kalan cevarinin o günün sahibiyle (ilikisi nede-

niyle dolayl olarak) bir hükmü vardr. Herhangi bir cevari bir gün

içinde dier arkadalar olmakszn sadece günün ilk ve sekizinci saa-

tinde müstakil etki gösterebilir. Gece de öyle olduu gibi ahiret de

böyledir. Aslan ahirete ait olduu gibi yengeç dünya üzerinde hüküm-

randr. Yengeç deiken bir burç iken aslan sabittir, çünkü on ikisin-

den her birisinin kendisinde bir hükmü vardr. Ayn ey dünya için ge-

çerlidir. Ona ait burç yengeç olsa bile dier burçlarn kendisinde bir

etkisinin bulunmas gerekir. Ayn ey berzah için geçerlidir. Berzah’a

ait burç baak olsa bile, dier burçlarn onda hükmünün bulunmas

gerekir. Dünyann deimesiyle (meydana gelen menzilin dnda)
üçüncü bir menzil yoktur. Çünkü asl itibaryla dünyann sahibi olan

burç yengeçti. Aree döndüünde ise yengeç azledilir ve terazi burcu

onun yerini alr, dier burçlar da hüküm bakmndan kendisine rabidir.

in ne kadar garip olduuna baknz! Cehennem ehlinin azab bit-

tiinde, ikizler burcu kendisine vali olur ve dier burçlarn valinin yö-

netiminde hükmünün olmas gerekir. Kendilerine bakarken hüküm

onlardan birisine ait olunca, ahirette kabul edenin mizac, zddnn
hükmüne göre gerçekleir vc kendisinde hüküm sahibi olduunda bil-
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hassa iin sonunda olmak üzere ondan nimetlenir. Çünkü iin sonu

mutlak ve genel olarak rahmettir. Öyleyse bununla sevinmelisiniz. Ya-

ni Allah’n ihsan ve rahmetiyle sevinin. Çünkü o ‘sizin topladklarnz-

dan daha hayrldr.’
4™

Allah Teâlâ kendisinde yaratt vali ve hakimlerle Atlas feleini

döndürüp onun dönüünü içinde gece ve gündüzün bulunmad kâ-

mil bir gün yaptmda, hareketi vesilesiyle onda bulunan eyleri ya-

ratmtr. Bu hareket vesilesiyle olduu kadar naiplere ilham ettii ve

bildirdii hükümlere güre unlar yaranr ve onlarn hükümleri için her

varlkta belli bir müddet belirler. Bu müddetler dünya, ahiret ve ber-

zah menzillerinin durumuna göre deiir. Berzahtaki hüküm süre ve

müddet bakmndan en hzl ve hükmü en yaygn olandr. Ayn ey
onun uykusu için geçerlidir ve günlerinin saysmcadr. Günler farkl

farkldr. Bir gün yarm dönüten, bir gün tam dönüten, bir gün yir-

mi sekiz dönüten meydana gelir. Bu say artar ve en nihayette ‘mearic

gününe kadar ularken en az e’nlerin günleridir. ki gün birimi ara-

snda birbirine kyasla ortaya çkan gün dereceleri bulunur.

Allah Teâlâ her burçta bulunan on iki melekten her birisi için ken-

disine ait mülkünden otuz hazine belirlemitir. Hâzinelerden her birisi

çeitli ilimleri içerir. Onlar, kendilerine konuk olanlara konuun rütbe-

sine göre bu ilimlerden verirler. Bunlar Allah'n haklarnda
‘Her eyin

hazîneleri bizim katmzdadr, onu ancak belli bir ölçüyle indiririz
’454

bu-

yurduu hâzinelerdir. Kendücrine konuk gelen kii, hâzinelerden ken-

disi adna gerçekleen ilimleri kendisinde kullanamaz. Onun bundan

pay sadece gerçeklemi olmalarndan ibarettir ve kendisi adna ger-

çekleeni rükünler âleminde, türeyenlerde ve insanda kullanr. Konuk

olanlarn bir ksm onlarn yanlarndaki her hâzinede bir gün kalr ve

ayrlr ki bu süre kalma süresinin en azdr. Allah katndaki rütbesi ve

istidadmn verdii ölçüde bilgi almak üzere her hâzinede on çok kalan

kimse, yüz sene kalr. Dier konuklar ise yüz seneyle bir gün arasnda

kalrlar. ‘Gün’ derken Atlas feleinin hareketinin ölçüsünü kastediyo-

rum. Yüz sene derken de bir senesi hareketin günlerinden üç yüz alt-m gün olduu bir süreyi kastediyorum. Bunu bilmelisin!

Hazineler, matematikçiler tarafndan ‘feleklerin dereceleri’ diye

isimlendirilirken onlara yerleenler cevari, menziller ve onlarn ardn-
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dan gelen sabitlerdir. lahi hâzinelerden meydana gelen ilimler, rükün-

ler âleminde meydana gelen etkiler, hatta sabit yldzlar feleinin di-

binden yeryüzünde ortaya çkan tesirlerdir. Bunlar yedi cevarinin hare-

ketlerine göre yava olduklar için ‘sabit
5

diye isimlendirildiler. Allah

on iki burç için cennetlerde ve ehlinde bulunanlara kendinde bir perde

olmakszn saf bir bak/nazar belirlemitir. Cennederde ortaya çkan

hüküm -kendilerini ereflendirmek üzere- on iki burcun yönetmesin-

den ortaya çkar. Dünya ehline ve ate ehline gelirsek, onlar kendile-

rinde hükümlerinin bulunduu eylere naipler vastasyla ularlar. On-

lar daha önce zikrettiimiz üzere kendilerine konuk gelenlerdir.

Cennederde ortaya çkan tekvin, yemek, içmek, cinsel iliki hare-

ket, duraanlk, ilimler, bakalama, yenilenlcr ehvedcr vb. eyler, söz

konusu hâzinelerden kendilerini halife atayan Allah’n izniyle on iki na-

ibin eliyle ortaya çkar. Bu nedenle onlardan dorudan meydana gelen

eylerle dolayl meydana gelen eyler arasnda büyük fark ve mesafe

vardr. Dolayl meydana gelenler, kendilerine konuk olanlar vastasyla

gerçekleir; bunlar, naip ve perdedarlar gibi dünyada ve ahirette kendi-

lerine ait kimselerdir. Bu ikisi arasndaki fark, dünya hayatnda Al-

lah’tan saknanlarca örenilir. Nitekim u ayet-i kerime vb. ayetlerde

bu husus belirtilir;
‘
Allah’tan saknrsanz, sizin için bir furkan yaratr.’*55

Kastedilen sözü edilen hususlar bilmektir. ‘.Sizin günahlarnz örte-

riz
’*56

Yani sizi üzecek eylerin size ulamasn engelleriz, artk onu

görmek sizi üzmez. Çünkü -henüz kendisine yerlememi olsa bile- bir

eye mahal olacak insann naho bir eyi görmesi onu üzer. Bunun ne-

deni insandaki vehmin etkisi ve akln o eyin gerçekleme imkânm dü-

ünmesidir. ‘Sizi balar.’ Yani sizden dolay genel veya belirli-özel bir

duada kendilerine ilgi gösterdiiniz kimseleri balar. Özel dua bizzat

bir ahsn veya belli bir türün belirlendii duayken genel dua kendile-

rine kötülüün ulaabilecei bütün kullara duay yaygnlatrmaktr.

‘Allah büyük fazilet sahibidir .’
457 Bu fazilet Allah’n kendisine zorunlu

kld rahmet ile azab hak edenlere o rahmet nedeniyle merhamet

etmesinden kaynaklanr. Azab hak edenlere misal olarak inanç ve amel

konularnda günahkârlar verebiliriz.

On iki naip Adn cennetinin dndaki cennederin yapmlarn üst-

lenenlerdir. Adn cennetini Allah eliyle yaratr ve onu mülkünün kalesi
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haline getirir. Allah orada miskten beyaz Kesib’i yaratr. Beyaz kesib -

miskin hayvandan çkmas gibi- Rabbin görülme esnasnda tecelli ede-

cei suretten çkar. Nitekim hayvandaki mek de. öyledir. Mesfc (deri)

hayvann göze görünen ve onu örten derisidir. Allah cennederde bulu-

nan aaçlar onlarn elleriyle dikecektir, fakat tuba aac bunun dn-
dadr. Tuba aacm Allah Adn cennetinde eliyle diker, dallar Adn
cennetinin suruna oradan da dier cennedere kadar uzar. Onun çiçek-

lerinden hülleler meydana gelir ki bunlar cennetliklerin elbise ve süsle-

ridir. Onlarn güzellikleri dier cennederin aaçlarnn çiçeklerinin ve

yapraklarnn tadklarna göre daha güzeldir. Çünkü tuba aacnn
Allah’n onu eliyle dikmi olmasndan kaynaklanan ilave bir üstünlüü

vardr. Cennetliklerin elbiseleri dokuma kuma deil, onlarn elbisele-

rinden cennet meyveleri meydana gelir. Dünya hayatnda meyveler çi-

çeklerden ve benzeri eylerden meydana gelir. Rivayeti itibaryla hasen,

keif yoluyla sahih bir rivayette öyle denilir: Hz. Peygamber insanlara

hutbe okurken içeri bir adam girmi ve öyle demi: ‘Ey Allah’n pey-

gamberi!’ Baka bir rivayette orada bulunanlardan biri kalkarak -ki

kuku bendendir- öyle demi: ‘Ey Allah'n peygamberi! Cennediklerin

elbiseleri yaratlacak mdr, yoksa bir kumatan m dokunmutur?’ So-

ruya oradakiler gülünce Hz. Peygamber bu davran naho bularak

‘Bilmeyenin bilene böyle bir soru sormasna m gülüyorsunuz?’ diyerek

soru sorana dönmü ve öyle demitir: ‘Cennet meyveleri onlarn elbi-

selerinden çkar.’ Böylelikle sahabe daha önce bilmedikleri bir eyi ö-
renmi oldular.

Allah Adn cennetiyle dier cennetleri döndürür. Cennetlerin ara-

snda birini ötekinden ayrt eden bir sur bulunurken her cennet anlam

bütün cennetlere yaylan bir adla isimlendirilmitir. Bir cennete kendi

ismi tahsis edilmi olsa bile, söz konusu özel isim cennetin kendi an-

lamn ifadeye en uygun ve bunun için en doru isim olduu için se-

çilmitir. Böyle durumlara misal olarak Hz. Peygamber’in ‘En iyi kad
Ali, helali ve haram en iyi bilen Muaz b. Cebel ve miras konularn en

iyi bileniniz Zeyd’dir5

buyurur. Bununla birlikte sahabeden her biri

kadl, helal ve haram ve miras bahislerini bilirdi. Fakat her alan ismi

verilenlerce daha iyi bilinir. Cennetler Adn cenneti, Firdevs cenneti,

Naim cenneti, Me’va cenneti, Huld cenneti, Selam cenneti, Mukame
cenneti. Vesile cennetidir. Buras cennetler içindeki en üstün yerdir,
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çünkü o Adn cennetinden son cennete kadar tüm cennetlerde bulunur.

Her cennette onun bir sureti vardr ve sadece Hz. Peygamber’e mah-

sustur. nsanlar peygamberin kendilerini Allah’a davet edip hükümleri

açklam olmasnn bereketiyle cennete nail olduklar gibi o cennete de

Hz. Peygamber -Allah’n bir hikmeti olarak- 'uygun karlk olsun di-

ye
*58 ümmetinin duasyla ular. Allah bu cennetlerin topram

Mükevkeb felein yüzeyi yapmtr ki oras da atein çatsdr. Allah

izin verirse, bu konu bu bölümlerde açklanacaktr.

Allah Teâlâ her cennete esma i hüsna’nn saysnca yüz derece yer

letirmitir. Bu balamda hakknda susulmu olan ve isimlerin teklii-

ne iaret eden ism-i azam Hakkn sayesinde âlemden ayrld isimdir

ki, o da özel olarak vesile cennetine bakar. Vesile cennetinin her cen-

nette bir hükmü olduu kadar ilahi bir ismin hükmü ona aittir. Bunu

anla! Cennet menzilleri Kuran’daki ayetlerin says kadardr. Bize ne

kadar ularsa, ayetleri okuyarak onlara ularz; ulamam olanlara ise

ihtisas cennetindeki ihtisas yoluyla ularz. Nitekim ate ehlinin -ki

onlar orann ehlidir- cennetlerine miras yoluyla ularz. Cennet kapla-

r yükümlülük organlarnn saysnca sekiz tanedir. Bu nedenle rivayet-

te Hz. Pcygambcr’in ‘abdest alp iki rekât namaz kla ve bu esnada

içinden herhangi bir ey konumayan kimseye sekiz cennet kaplarnn

açlaca ve diledii birisinden gireceini’ söyledii aktarlmtr. Hz.

Ebu Bekir Hz. Peygamber’e ‘Kaplarn hepsinden niçin girmiyor ki?’

deyince Hz. Peygamber Ebu Bekir’in sözünü onaylam ve kabul et-

mitir. Bir rivayette de Ebu Bekir’i bu hale sahip olacak kii diye nite-

lemitir. Öyleyse her organn bir kaps vardr ve yükümlü organlar se-

kiz tanedir: Göz, kulak, dil, el, mide, cinsel organ, ayale, kalp. Bazen

insan organlarn bütiin amellerini yapar ve cennetin sekiz kapsndan

birden içeri girebilir. Çünkü ahiret yaratl berzaha ve -hayal sahibi

olmas itibaryla- insann batnna benzer.

Cennetlerin pencerelerine gelirsek, bunlarn says, imann yetmi

küsur ubesine karlk olarak yetmi dokuz tanedir. Hadiste zikredilen

‘küsur’ dokuz demektir, çünkü küsur birden dokuza kadar olabilir.

mann en aa derecesi yoldan eziyet veren eyleri kaldrmakken en

üst derecesi ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ demektir. kisinin arasnda

amel ve güzel ahlakla ilgili hususlar vardr. Öyleyse kim güzel ahlaktan
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birini yerine getirirse, imann bir ubesinde bulunur. Bununla birlikte

o kii sadk rüyalarda vahyedilen kimse gibi mümin deildir. Sadk rü-

yalar -sadk rüya gören nebi olmasa bile- nebiliin parçalarndandr.

Allah’n rahmetinin genelliine dikkat etmelisin! Nebilik hepsiyle nite-

lenmi olana verilen bir isimdir. Nebi öyle biridir ve bize kaps kapat-

lp kesilmi nebilik odur. Onun bir parças melein getirdii vahye

bal olan teridir (eriat koyucu nebilik). Bu özellik özel olarak nebi

adma mümkündür. Nebiliin bu ubesinin de kendisinde bilfiil var

olup izlerinin gözüktüü kimsede hükmünün bulunmas gerekir. Çün-

kü Allah o ubeyi peygamberin diliyle bildirince onu imana mutlak bir

ekilde tamlama yapm, bir eyle snrlamam, sadece ‘imann ubesi’

demitir. Öyleyse herhangi bir eye iman etmek, salt ve mutlak imann

ubelerindendir ve her ube imandr. Özel olarak batla man edenler

de bu kapsamdadr. Bu, olmayan bir eyle insanlarn arasm düzeltmek

ve savata hile demektir. Böylece (batl anlamndaki) yalan da imann

ubelerine dahil olmutur. Yalan bir yerde iman ubelerinden biridir ve

bu ube mümin olandan veya olmayandan meydana gelebilir. Bununla

birlikte mümin olmayan yoktur, çünkü Allah onu terk etmemitir. Ni-

tekim herkes (bir anlamda) kâfirdir. Çünkü i Allah’a iman eden ile ba-

tla iman eden ve Allah’ inkâr eden ile batl inkâr edenle snrldr. Al-

lah’n her kulu ayn anda mümin ve kâfirdir. Onun imann ve küfrünü

snrland ey belirler.

Öyleyse imann her ubesinin cennete giden bir yolu vardr. Cen-

net ehli olanlar her cennette bulunurken ate ehli olanlar iman ubele-

rinden birisinin bilfiil var olmas bakmndan atetedir. Onlar kendi-

sinden çkmayacak olan ve ehli olan kimselerdir. Onlar sahip olduklar

iman ubesine göre, ate içinde bütün cennet anlamlarnn hepsine sa-

hiptirler. Bunun istisnas Firdcvs ve Vesile cennetidir. Onlarn bu iki

cennete ayak basmas söz konusu deildir, çünkü Firdevs cennetinin

atete bulunmas söz konusu deildir. Onlar için olan, Naim, Huld,

Mc’va, Selam, Mukame ve Adn cennetidir. Cennet ehli diledikleri va-

kitte Hakla görmekle nimetlenirken Cehennem ehli belli vakitlerde gö-

recektir; çünkü Allah onlarn üzerine perdeyi kayksz anlamda çek-

memi sadece ‘Hayr/ Onlar rablerinden o gun perdeknmiledir
’459

aye-

tinde belirtildii üzere ‘o gün’ demitir. ‘O gün’ Allah’n kendilerine

dönüp gazap ve öfkesinin artt andr. Rabliin ise efkati vardr,
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çünkü terbiye edilen zayftr ve lütfa muhtaçtr. Bu nedenle gazap ha-

linde terbiye eden Rab’den perdelenir. Bunu anla!

Bu perde atee ‘yaslanmaya’ zorlar, çünkü ayetin devamnda ‘Sonra

onlar cahim’e yaslanrlar
’460

buyurur. Burada Allah ‘sonra’ kelimesini

kullanmtr. Öyleyse cahim’e yaslanmak, perdelenmenin gerekleme-

sinin ardndadr ve bu nedenle onu ‘9 gün’ diye snrlamtr. nsan ve-

ya yükümlü de Allah’n bir ahlakna sahip olmaldr. O’nun üç yüz

altm ahlak vardr ve mümin veya kâfir herkesin O’nun ahlakndan

birisisine sahip olmas zorunludur. Allah’n bütün ahlak ise güzel ve

övülmütür. Bir insanda bu ahlakn birisi bulunur ve onu ahlakn hak

ettii yere yönlendirirse, ister atete ister cennetlerde olsun, o ahlak

nedeniyle mutlu olmas zorunludur. Çünkü ‘cieri olan herkeste ecrin

yal bulunur.’ Her insann sayesinde sevap ve ödül alaca Allah’n

ahlakndan birine yönelmesi zorunludur. Öyleyse atein derekeleri

azap bitmedii sürece derekedir. Belli süresinde azap sona erdiinde

içinde bulunduu cehennem derekesi, bir vakitte sahip olduu ilahi ah-

lak nedeniyle cennet derecesine dönüür.

Allah o kadar kerim ki, ihsan unutmaz setii

Cömert olmasayd Rahman, kim cömert olacakt ki?

Allah Teâlâ her yükümlüde akl yaratm, kendisine tecelli etmitir.

Bu nedenle herkesin akl ve teorik düüncesi yönünden O’na dair bir

inanc vardr ve Allah akli düüncenin gerekli kld hususa dair in-

sandan söz almtr. Bu inanç her akllnn kendisinin ve benzerlerinin

Allah’a muhtaç olduunu bilmesidir. Sonra Allah insana katndan bir

peygamber gönderir ve birinci anlamada ve misakta belirlendii gibi

baka bir ahit daha alr ve insan Allah karsnda iki ahit sahibi haline

gelir: Aklî ahit ve dini ahit. Allah kendisine her iki söze vefa gösterme-

süi emretmi, daha dorusu -bunu kabul ettii için- hal insandan ve-

fay talep eder. Bu iki ahde dair bilgim kendisini gören kimsenin ula-

n yere ulancau beyideri söyledim:

Kalpte iki inanç var: delil inanc ve hidayet inanc

iki sözü olan kimse kurtulur mu, ne dersin?
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Rabbim! Bana verdiini bildim ben

Bana onu yükleyince beni görürsün

Yükümlü tuttuun her eye takatim yetmez benim

Beni kurtulua ulatracak kim?

Akl ve eriat ‘uy’ der, 'verdiin söze’

Kalbim ise 'vefaya gücüm yok’ der durur

Beka billâh olmusam, vefa da tamam!

Veya sen isem ben benim deil sözler

‘Beka billâh olmusam, vefa da tamam! (Sen benim niteliim

isen)’ dedim, bu söz Hz. Peygamberin kutsi hadiste aktard ‘Ben ku-

lumun duymas ve görmesi olurum’ hadisine atf yapar. Ayn ekle

ben, yani nefsim sen ise, ameli ve vefay yaratan ve onun faili sensin,

ben deilim. Çünkü herhangi bir yaratlmn bir inanc belirlemesi

mümkün deildir. Bütün i Allah’a kalmtr. Öyleyse o ikisi, yani akl

ve eriat benim üzerimde hüküm sahibi deildir. Hüküm sadece amel-

leri ve halleri yaratan, onlara güç yetiren Hakka aittir, Bunu söyledik

ki, dinleyenler u ayeti hakkal-yakîn anlasn: ‘insan çok cedelcidir .*
461

Ceddin en güçlüsü Allah’a kar yaplandr.

Tuba Aac Nedir?

Bilmelisin ki, bütün cennet aaçlar karsnda tuba aacnn yeri

belinden çocuklar ortaya çkt anda Adem ile çocuklarnn durumu

gibidir. Allah, tuba acn eliyle dikip onu düzenlediinde, ruhundan

ona üflcmitir. Ayn eyi Meryem’de yapm ve sonra ona ruhundan

üflemitir. Bu nedenle Hz. sa ölüleri diriltmi, alar iyiletirmitir.

Allah, Adem’i iki eliyle yaratarak ereflendirmi, ona ruh üflemi, ru-

hun kendisine üflenmesi ona iki el ile yaratld için ilahi isimlerin bil-

gisini kazandrmt. Âdem toplam sayesinde maksada ermi, halifeli-

in sahibi olmutur. Bu balamda ‘mal ve oullar dünya hayatnn süsü-

dür.’
462

^
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Allah tuba aacn eliyle dikmi, ona ruh üflemi, onu kendilerini

giyenler için süs olan elbiselerle süslemitir-. Biz de onun arzyz -çünkü

Allah yeryüzünde bulunan her eyi onun süsü yapmtr-. Cennet mey-

velerinin hepsi kendiliinde bulunduklar hal üzere ortaya çkmtr.
Bu durum bir çekirdein bir hurmay ve onun tad tohumu mey-

dana getirmesine benzer. Allah'n özel yönden yaratma iini üsdendigi

bir ey, bu ayrcalk ve bu özel yönelie sahip olmayanlara kar üstü ve

ayrcalkldr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRDÜNCÜ FASIL

Menziller Felei hakkndadr. O Mükevkeb feleidir. Göklerin,

rükünlerin ve türeyenlerin yaps hakkndadr. Allah’n kendi-

siyle göü yeryüzünün üzerine dümesini engelledii direk

nedir? Allah btn nimetlerine kar nankörlük yapm olsalar

bile, yeryüzündeki insanlara dönük merhametinden yapar. O
direk sayesinde gök insanlar oradan ayrlana kadar yeryüzünün

üzerine dümez ve çökmez.

Bilmelisin ki, Allah Teâlâ bu Mükevkeb feleini Ada feleinin or-

tasnda yaratm, ikisinin arasnda da -içindekilerle birlikte- cennetleri

yaratmtr. Felek onun arz, Atlas göüdür. kisinin arasnda bitecei

yeri Allah’n bildirdiklerinden baka kimsenin bilemeyecei alan vardr.

O bir çöle atlm halka gibidir. Allah felein dibinde yirmi sekiz men-

zil belirlemi, bunlar menziller diye isimlendirilen bu kevkeblere izafe

etmitir. Bunlarn menzil diye isimlendirilmesinin nedeni hareket eden

(seyyar) yldzlarn onlar kar etmesidir. Bunlar ile yürüyülerinde

menzil bulunmayan dier yldzlar arasnda bir fark yoktur. Zikretmi

olduumuz üzere, burçlardaki iniinde kendisine özgü hükümler hak-

knda Allah Teâlâ öyle der: ‘Aya menziller tahdir ettik Kastedilen

Mükevkeb feleinde takdir edilen ve belirlenen menzillerdir. Bunlar,

yldzlar arasnda artîn ile Rea arasnda -söz gelii-, bulunan bölge
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gibidir vc onlar takdir edilen menzillerdir. Bu menziller olmasayd di-

er yldzlardan ahslaryla ayrrlard.

Bu felein dibinden altna kadar olan bölümde dünya bulunur.

Çünkü oradan aasndaki yere kadar olan bölge, görülecek ekilde bir

eyin baka bir surete dönütüü yerdir; ötekinin de kendiliinde bir

sureti vardr ki, bu suret dünyadaki suretinden bakadr. Suretin baka-

lamasyla dünyadan cennete insan ve insan olmayan baz varlklar in-

tikal ederken insan olan ve olmayan baz varlklar da orada kalr. Geri-

de kalan herkes, cehennemliktir vc unlar atein ehlidir. Allah Teâlâ yl-

dzlardan her birisi için Atlas feleinde bir kat belirlemi, bu sayede

burçlarndaki hâzinelerden elde ederler. Burçlarn on iki meleinin el-

leriyle tesir ilimlerinden her yldzn hakikatinin verdii eyleri -ki daha

önce bunlar açklamtk- elde ederler. Allah onlar farkl tabiatlarda

yaratmtr. Onda ve dier yldzlar bulunan k günein gndandr
ve o (batn yorumda) kalb büyük yldzdr. Günein kendi nede-

niyle meydana gelmez. O en-Nur isminden gerçekleen sürekli tecelli-

den meydana gelir. Zaten ‘göklerin ve yerin nuru olan Allah’n nurun-

dan’ baka nur olamaz, insanlar ise ve nuru günein cismine izafe

ederler, hâlbuki k konusunda günele dier yldzlar arasnda fark

yoktur. Tek fark günee dönük tecellinin sürekliliidir ve bu nedenle

onun dürülme vaktine kadar kaybolmaz. Çünkü bu misali ve nurî

tecelli kendileriyle gözleri arasnda bulunan perde nedeniyle bakanlarn

gözlerine gizlenir. Yldzlarn (feleklerinde) yüzmesiyle felek içinde fe-

lekler, yani yollar meydana gelir ve hava bütün yaratlmlar içerir. O
âlemin hayatdr ve scak-yatr. Scakln ifrata vard ksm ate diye

isimlendirilirken yaln ar olup scakl azalan ksm su diye isim-

lendirilir; itidalde kalan ksm hava adn korur. Su hava üstünde tutu-

lurken suyun hareket etmesi, akmas ve dökülmesi havayla gerçekleir.

Rükünler içinde bakalamay havadan daha hzl kabul eden bir rükün

yoktur, çünkü o asl olduu gibi scaklk ile yaln itidalde ve doru
bir yöntemle birlemesinin neticesidir. Binaenaleyh hava cn büyük un-

sur olduu kadar bütün unsurlarn asldr; su ise unsurlar arasnda

kendisine en yakn unsurdur. Bu nedenle Allah her eyi sudan yarat-

mtr ve su zat gerei snmay kabul eder. Hâlbuki ate sudan farkl

olarak ne zat gerei ne dolayl olarak suyu ve soumay kabul eder.
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VASIL

Burçlarn En Büyüü Havaî Olanlardr

Burçlarn en büyükleri havaî burçlardr ki onlar terazi burcu, kova

ve ikizlerdir. Allah Teâlâ yeryüzünü yedi tabaka halinde yaratnca, her

yer üzerinde bir gök kubbesi bulunabüsin diye her yeri ötekinden kü-

çük yapmtr. Yeryüzünü yaratp orada besinleri belirlemi, havaya

kurun sureti giydirmitir; bunun anlam duman demektir. Allah du-

mandan yedi gökleri tabaka tabaka effaf cisim olarak yaratm ve onla-

r yeryüzünün üstüne kubbeler olarak yerletirmitir. Bunlarn uçlar

yeryüzünün üzerine yarm küre gibi konulmuken yeryüzü onlarn al-

tnda adeta (çadrn) yüzeyi ve zemini gibi kalmtr. Yeryüzü -

üzerinde gök kalabilsin diye- gökten dolay yuvarlak hale getirilmitir.

Ardndan yeryüzü sallanm, dalar vastasyla arl artrlm ve sa-

kinlemitir. Allah her bir göe belli bir yldz yaratmtr ki-, bunlar

cevari denilen yldzlardr. Onlardan birisi yakn semada bulunan

Ay’dr. kinci gökte Katib bulunur ki, Utarit’tir. Üçüncüde Zühre,

dördüncüde Güne, beincisinde Ahmer -ki Merih’tir-, akncda Mü-
teri, yani Behram, yedincde Zuhal bulunur -o da MukatTdir. Nitekim

daha önceki ekilde bunlar resmetmitik. Bütün yldzlar yüzünce

burçlardaki hazînelere konuk olurlar ve melekler bu hâzinelerden vere-

ceklerini onlara verirler. Bu vermenin etkisi rükünlerde ortaya çkar ve.

onlarda önce donuklar türer; donuklar madenlerdir. Yan sra bitkiler

ve hayvan türer. Türeyen son varlk ise (bir yönüyle) hayvan insan

(baka bir yönüyle) halife insan- kâmildir. O zuhur eden surettir ve

âlemin hakikatleri onunla toplanr. nsan- kâmil âlemin hakikatlerinin

toplamma Hakkn hakikaderini izafe eden kimsedir. Bu hakikatler sa-

yesinde halifelik onun adna geçerli ve sahih olabilmi, bu özellik zu-

hur eden kimselerde ortaya çkmtr.

Allah türeyenlerin her bir türünde kâmil bir tür yaratmtr. Ma-

denlerde ortaya çkan en kâmil suret altn olmuken bitkilerde vakvak

aac, hayvanda insan olmutur. Allah her iki tür arasnda ara varlk

yaratmtr. Maden ile bitkiler arasnda mercan, bitkiler ile hayvan ara-

snda hurma, hayvan ile insan arasnda maymunu yaratm, yaratm
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olduu her surete kendinden bir ruh üflemi, o ey hayat bulmutur.

Allah her türe o türün kendisine göre tannm, her tür üzerinde yara-

tlm olduu durumla Hakk tanmtr. Baka bir ifadeyle Hak her

surete o suretin kendinden tannmtr. Öyleyse her suret Hakk kendi

suretinde görmütür. Suretler ise -hepsi bir nefsten yaratlm olsalar

bile- farkl mizaçlardadr. Misal olarak Âdemoullannn kalplerini ve-

rebiliriz. Allah onlar bir nefisten yaratmken onlar farkl farkldr. Su-

retlerin bir ksmnda hayat gizlenmi ve batn kalm, Allah insanlarn

çounun gözlerini onlar görmekten alkoymutur. Bunlar iki türdür:

Bir ksm gelime ve beslenme özelliine sahipken bir ksm gelime

özelliine sahip olduu halde beslenme özelliine sahip deildir. Birin-

ci ksm maden ve ta diye isimlendirmiken, öteki smf bitki diye

isimlendirdik. Surederin bir ksmnn hayat açk ve zahirdir. Bu ksm
hayvan ve canl diye isimlendirdik. Bununla birlikte hepsi gerçekte ha-

yat sahibidir ve nefs i natka sahibidir. Binaenaleyh âlemde bir nefse,

hayata ve zatî ya da emre baü ibadete sahip olmayan bir suretin bu-

lunmas mümkün deildir. Söz konusu suretin insann meydana getir-

dii veya hayvanlarn meydana getirdii bir suret veya ekil olmas du-

rumu deitirmez; söz konusu suret insann kad veya kastsz olarak

meydana getirdii bir suret de olabilir. Bir suret -kendisini nasl tasav-

vur edersek edelim ve kimin eliyle ortaya çkarsa çksn- ortaya çkt-

nda Allah emrinden bir ruh giydirir ona ve hemen o vakitte kendisi-

ne tannrken suret de kendisinden Hakk tanr ve kendisinde Hakk

müahede eder. Keif ehli dünyada ve ahirette hakikati böyle kefeder.

Gece ve gündüz günein doumu ve batmyla ortaya çkt gibi

gün de Ada feleinin dönüüyle gerçekleir. Zaman ‘ne zaman’ sorusu

sorulacak ekilde hadiselerin ardk bir ekilde gerçeklemesiyle onaya

çkar. Zaman, gece, gündüz, gün, senenin mevsimleri: hepsi, var ol-

mayan nispederden ibarettir ve onlarn dta ve kendiliklerinde varlk-

tan yoktur. Allah her göe emrini vahyetmi, göklerin rükünler âlemi-

ne ulatrdklar ilerin uygulanma vesilesini cevari’nin yüzüleri yap-

mtr. Allah onlan bu ilerin ve emirlerin uygulanmas içi kendi em-

riyle hareket eden naip ve vekiller yapmtr. Onlar söz konusu emirleri

kemaliyle gerçekleen bir sene içinde burçlardan alrlar. Allah onlar için

Mükevkeb feleinde bulunan belirlenmi menziller takdir etmi, onlar

adna bir araya gelmeler ve ayrlmayan takdir etmitir. Bütün bunlar
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‘Aziz ve Hakim’in takdiriyledir.’
1*4

Allah onlarn seyrini dairesel yapm
ve bu nedenle onlar felekler diye isimlendirmitir. Yedinci göün yü-

zeyinde Darah’ yaratmtr; Darah, beyt-i mamur’dur ve ekli hami-

teki gibidir:

Allah her gökte oray doldurup imar eden ruhlar ve melekler gru-

bu yaratmtr. Meleklere gelirsek, onlar rükünlerde ortaya çkan âle-

min maslahatlarn yerine getiren elçilerdir (sefirler). Maslahatlar ma-

lum eylerdir. Bütün feleklerin ve Atlas’n harekederinden meydana

gelen eyler hakknda henüz gerçeklemeden sefirlerin bilgileri yoktur.

Meleklerden her birinin amadklar belli bir makam vardr. Melekle-

rin dier âlemini ise tespih, namaz ve Allah’a övgü megul etmitir.

Yedinci gök ile Mükcvkeb felek arasnda kürsüler vardr. Bunlarn üze-

rinde insan ve cinlerden olan yükümlülerin surederi gibi sureder ve

temiz meleklerin elleriyle yükseltilmi örtüler bulunur. Onlarn yegâne

ii o surederi murakabe etmektir ve örtüler onlarn ellerinde bulunur.

Bir melek herhangi bir suretin güzelliini yitirip baka bir hale geçtii-

ni gördüünde, kendisiyle dier sureder arasna perde ve örtü çeker ve

onlar kendilerine neyin ilitiini bilemez. Melek Allah’n (görevlen-

dirmesiyle) o sureti murakabeyi sürdürür. Suretten çirkinliin kalkp

güzelletiini gördüünde ise örtüyü kaldrr ve suret en güzel süsü ha-

linde tebarüz eder. Surederin ve örtülerle görevli mclckî-ruhlarn tes-

pihleri 'güzeli izhar cdc vc çirkini örten münezzehtir’ eklindedir. Ke-

if elli de Allah’n ahlakyla ahlaklanp kullarna kar edepli davransn-

lar diye, bu tespihe muttali olmutur. Böylelikle onlar âlemin güzellik-
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lerini izhar ederler, kötülüklerini gizlerler. eriatlar Allah katndan bu-

nu getirmilerdir. Allah’a ehil olduunu iddia edip âlemle ilikisinde

bu hükme aykr davranan insan iddiasnda yalancdr. Nitekim Allah

bu ve benzeri ahlak nedeniyle el-Gafur ve el-Gaffar (günahlar örten,

gizleyen) diye isimlendirilmitir.

Allah melekûtunu zikrettiimiz unsurlardan yarattnda Âdem’i

iki eliyle unsurlardan yaratm, ondaki en büyük parçay ise toprak un-

suru yapmtr. Bunun nedeni onun kuruluu ve soukluudur. Sonra

onu kendisinden yaratld yeryüzüne indirmitir. Daha önce cinler

rükünlerden yaratlm, onlardaki en baskn unsur ate olmutu. Sonra

Âdem ile blis ve melekler arasmda Allah’n bize Kuran’da anlatt hi-

kâyeler gerçeklemitir ki, bunlar tekrara gerek yoktur. Allah göün
suretini ‘muvahhit insan’ nedeniyle gökte korumu ve tutmutur. Söz

konusu insann ‘olumsuzlamas (nefy)’ mümkün deildir. Bu nedenle

onun zikri ‘Allah, Allah’ eklindedir, çünkü onun düüncesinde Al-

lah’tan bakas bulunmaz. Onun nezdinde ilahlk iddia eden herhangi

bir ey yoktur ki, onu ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ diyerek olumsuzla-

sn ve nefyetsin. Bir ve Tek Allah’tan baka kimse yoktur! Bu nedenle

Hz. Peygamber öyle der: ‘Kyamet kopmaz, ta ki yeryüzünde ‘Allah,

Allah’ diyen kalmadkça!’ Bu zikir, Allah’n hakknda ‘Allah zikri' en bü-

yüktür'’
465 buyurduu en büyük zikirdir. Hz. Peygamber ‘Allah’tan ba-

ka ilah yoktur diyen’ dememitir. Bu zikir can vermesinin ardndan k-

yametin koptuu ve göün parçaland imamn düsturudur, çünkü o

ve benzeri kimseler direktir. Allah ondan dolay göü yeryüzünün üze-

rine dümeyecek ekilde tutmu, b göün düebilme (ihtimali nedeniy-

le) nedenle onun hakknda Vahiye’ yani ‘düecek’ demitir.

Naipler kendi yollarnda ve suretlerinde harekete devam eder.

Bunlar, dünya, berzah ve ahirette rükünler âleminde suretten surete gi-

rerken gözükürler. Nihayette Allah yeryüzüne ve üzerindekilere varis

olur. Artk geride ahirettekiler kalr. te o gün kyamet günüdür. ki

diyar ise cennet ve atetir ve her birisini dolduran insan, cin ve Allah’n

diledii kimseler olacaktr. Cennette sdk, yani doruluk aya bulu-

nurken atete el-Cabbar’n aya bulunur. Bunlar kürsüdeki iki ayaktr.

Daha önce bu konuya dair aklllara yeterli gelecek ve yolcuyu maksada

ulatrmaya elverili açklamalar bu kitapta yaplmt.
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BENC FASIL

Hair Topra/Arz: çerdii âlem ve mertebeler, fasl ve kaza

Ar, onun tayclar, üzerinde bulunan meleklerin el-Hakem

ve el-Adfin önündeki saflar

Bilmelisin ki, Allah suretlere üfleyip kabirlerinde bulunanlar di-

rilttiinde, insanlar ve vahiler toplanr. Bu balamda öyle der:
*
Yer-

yüzü arlklarm çkartr.'
466 Artk yeryüzünde kendisinden baka kimse

kalmaz ve onlar -bitirme eklinde deil- kendinden çkartma tarznda

izhar eder. Zahiri dünyann yaratlyla ahiretin zahiri yaratl arasn-

daki fark budur. Birincide bizi Allah yeryüzünden bitirmi ve nasl ki

bitkilerin cisimleri dereceli bir ekilde bitip uzar ve enleir, biz de dere-

celi bir ekilde bittik. Ahiret yaratl ise Allah’n bizi diledii bir su-

rette ‘çkartma’ yoluyla gerçekleir ve bu nedenle meyet ve irade, Al-

lah’n kendisini ‘birici’ diye niteledii yerde yeniledii suretlerin neri-

ne balanmtr. Bu durumda suret önceki bir misal olmakszn biter,

çünkü yeni suret ilkine benzer deildir. Ahiret yaratl da böyledir.

Allah onu dala önce olan ve benzeyecei bir misal olmayan bir surette

yaratr. Bu durum ‘Sici var ettiimiz gibi iade edilirsiniz.*
467 Baka bir

ayette ‘lk yaratmay gördünüz, öüt almaz msnz?’’*’8
ve

‘
Sizi bilmedi-

iniz ekilde yaratrz*
4™ ve

‘

Yeryüzü arlklarn çkartr
*470

buyrulur.

Yeryüzü içinde saklam olduu herhangi bir eyin kalmadn bildi-

rir. Bunun üzerine âlem, köprünün altndaki karanla getirilir ve ora-

ya atlr. Böylcce karanlk içinde alenidekiler birbirlerini görmedikleri

gibi yeryüzünde ve gökte deitirmenin nasl gerçekletiini görmez-

ler. Gök düer, yeryüzü bir erilik ve boluk görülmeyecek ekilde bir

deri gibi uzatlr ve yaydr. Oras aydnlktr ve orada uyku yoktur,

çünkü dünyadan sonra uyku olmaz.

Mükevkeb feleinin dibinin alt cehenneme döner ve bu nedenle

böyle isimlendirilmitir. Baka bir ifadeyle cehennem dibinin derinlii

nedeniyle böyle isimlendirildi. Bu derinlik yerin derinlii karsnda

nerededir? Yeryüzünden yukarya doru Mükevkeb feleinin yüzeyine

köprü konulur. Köprünün bitim yeri cennet surunun d olan

Merc’tir. nsanlarn girecekleri ilk cennet Naim (nimet) cennetidir. O
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Merc’te bir sofra vardr ve sofrada beyaz un bulunur ve ehli ondan yer-

ler. Bu husus Tevrat ve Incil’in hükümlerini yerine getiren srail oul-

larndan müminler hakknda söylenen u ayette belirtilir:
‘

Onlar ncil ve

Tevrat’n ve kendilerine rablerinden indirilmi hükümleri yerine getirmi

olsalard, üzerlerinden ve ayaklarnn altlarndan yerlerdi.*
471 Muhammed

ümmeti Rabbimizden bize indirilen her eye iman ederek onlarn ge-

reklerini yerine getirmekte ve yapmamz emrettii hususlarda onlara

göre amel etmekteyiz. Bizim dmzdaki ümmetlerin bir ksm bizim

gibi iman etmiken bir ksm ayetlerin bir ksmna iman etmiken bir

ksmn inkâr etmitir. Allah onlarn içinde kurtulanlar hakknda ‘üzer-

lerinden yerler
5 buyurmutur. Kastedilen cennet aaçlarnn dallarn-

r>

dan sur üzerinde ortaya çkan eylerdir. Gölgelikler Merc’tedir ve mut-

lular onlara uzanr. ‘Ayaklarnn aldarndan yerler.’ Bu ise sofradaki

beyaz undan yedikleridir. Hair yerine mizanlar yerletirilir. Her yü-

kümlünün kendisine mahsus mizan ve terazisi vardr. Cennet ile ate

arasna bir sur çekilir ki ona Araf denilir. Allah onu terazinin kefeleri

dengede olmayacak bir terazi yapmtr ve bu nedenle kefelerden birisi

ötekine ar gelmez. Hafaza melekleri ellerinde dünya hayatnda yü-

kümlülerin amellerinden ve sözlerinden yazm olduklar defterler bu-

lunduu halde, dururlar. Onlarn ellerinde yükümlülerin kalplerindeki

inançlarla ilgili bir ey yoktur. Bunun istisnas yükümlülerin sözleriyle

kendileri adna tanklk etikleri inançlardr. Melekler defterleri sahiple-

rinin boyunlarna asarlar. Bir ksm defterini sa eliyle alrken bir ksm
sol eliyle, bir ksm ardndan alr. Onlar dünyada kitab artlarna atan

ve onu kymetsiz bir deere satanlardr. Söz konusu kimseler, kendileri

sapm ve bakalarn da saptran önderlerdir. Onlarn hem kendileri

sapm hem bakalarm saptrmlardr. Sonra Havuz getirilir. Kendi-

sinden içenlerin says kadar -ne fazla ne az- kaplardan ona su dökülür,

üzerine altn ve gümüten komalar açlr. Etrafnda bir sur bulunur ve

surdan iki korna çkar, müminler ondan içerler. Ardndan farkl aydn-

lk ve renkteki nur minberleri getirilerek o yere yerletirilir. Bir kavim

getirilir: Nurlar kendilerini çevrelemi bir halde minberlerin üzerine

otururlar. Onlar ebedilik rahmeti içindedirler ve kimse onlar tanmaz.

Üzerlerinde gözleri alan ilahi hilader vardr. Her insanla birlikte dostu

olan eytan ve melekler getirilir. Mutlular ve bedbahtlar adna sancak-

lar imamlarn elerinde açlr. Onlar, o insanlar hakka veya batla davet
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eden rehberlerdir. Her ümmet kendisine iman eden veya inkâr eden-

lerle birlikte resullerinin etrafnda toplanr. Resullerden ayr olarak

fertler ve nebiler insanlardan ayr bir yerde toplanr, çünkü onlar asker

sahipleridir ve dolaysyla onlarn kendilerine özgü makamlar vardr.

Allah bu arzda kaza ve fasl (kullar ârasmda hüküm vermek ve

haklarn birbirinden almak üzere) arnn önünde büyük bir mertebe

belirlemitir. Bu mertebe cennetteki Vesile’den -ki makam- Mahmud
diye isimlendirilir ve sadece Hz. Muhammed’e aittir- uzayarak ortaya

çkar. Melekler yani göklerin melekleri getirilir. Her biri ötekilerden

ayr olarak tek bana getirilir ve bövlece her gök ehli bir saf olmak

üzere yedi saf olurlar. Ruh (Cebrail) topluluun önünde ayakta durur.

O bütün peygamberlere eriatlar indiren melektir. Sonra indirilmi ki-

taplar ve sayfalar getirilir. Kendilerinden dolay kitaplarn indii her

ümmet kitaplarn ardndadr. Onlar, kendisine inen bir kitap olmadan

-fetret ehli gibi- bir kitaba göre yalnz bana Allah’a ibadet edenlerden

ayrlrlar. Söz konusu insan, Allah katndan indii için bir kitaba uy-

mu ve daha önce takip ettii ve akll bir rehberin düüncesiyle ortaya

çkan aklî yasay (namûs- aklî) brakmtr.

Allah Arnn üstünde gelir. Ar sekiz melek tar ve onu o arzn

üstüne koyarlar. Cennet Ar’n sanda, cehennem solundadr. lahi

heybet yükselmi ve insan, melek, cin ve vahiler vb. oradaki herkesin

kalplerine hakim olmutur. Onlar göz iaretiyle ima yoluyla veya ses-

sizce konuurlar. Allah ile kullar arasndaki perdeler kaldrlr. Kefu’s-

sak denilen durum budur. Bir davetçi ilahi emirle onlara Allah’a secde

etmelerini emreder. Hangi dinden olursa olsun, bu emir karsnda

herkes ihlasla Allah’a secde eder; kim korkarak veya riya için secde et-

mise ensesi üstüne düer. Bu secdeyle Araf mensuplarnn terazisinin

kefesi üstün gelir -çünkü bu secde bir teklif secdesidir.- ve mutlu olup

cennete girerler. Allah aralarndaki ilere göre kullan arasnda hüküm

verir. Bu balamda Allah ile kullar arasndaki haklara gelirsek, hiç ku-

kusuz, kerem-i ilahi onlar silmitir: Allah üzerinde bakasnn hakk-

nn bulunmad bir kulunu cezalandrmaz!

Nebilerin bildirdii haberlerde o günden söz edilmitir. Bunlar re-

sullerin dilleriyle söylenmi haberlerdir. nsanlar bu konularda yazdk-

larn yazmlardr. Konunun ayrntsn örenmek isteyen kimse, ilgili
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kitaplar inceleyebilir. Sonra efaatçilerin efaat edebilmesi için ilk ola-

rak Hz. Muhammed efaat eder. Bu efaatten sonra efaatçiler efaat

eder ve Allah onlarn efaatlerinden dilediklerini kabul ederken diledik-

lerini reddeder. Allah o gün rahmeti efaat edenlerin kalplerine yayar.

Bir kimsenin efaatini reddettiinde onu kendilerine öfkelendii için

veya efaat edilene merhamet etmedii için reddetmez; sadece kullar-

nn bir ksm üzerinde ilahi rahmeti izhar etmek isteyerek onlarm mut-

lu yaplmasn bizzat üsdenir ve kendilerinden bedbahtl kaldrr. Bir

ksmndan bedbahtlk ateten çkartlp cennete girmekle kaldrlr.

Erhamü’r-rahimîn, yani merhamet edenlerin en merhamedisi olan

Hakkn el-Cabbar ve el-Muntakim isimlerinin nezdinde efaat edecei

rivayet edilmitir. Burada kastedilen ilahi isimler arasndaki mertebe-

lerdir, yoksa gerçek bir efaat olmamaldr! Allah öyle der: ‘Melekler,

nebiler vc müminler efaat etmitir, geride merhamet edenlerin mer-

hamedisi kalmur.
5 Buradan anlalan O’nun merhamet etmeyecei-

dir. Allah ateten çkarup cennete sokmak yoluyla onlarm mutlu ya-

plmasn üsdenmi, ateliklerin hali -aclarla bedbaht olmak yerine-

aclarn kaldrlmasnn salad mudulua dönmütür. Onlarn nimeti

bu kadardr! Allah mciyetiyle cehennemi kark gazap ve kazasyla

doldurmuken cenneti rzasyla doldurmu, rahmet genel olmu ve

nimet yaylmtr. Yaratklar da dünyadaki gibi Hakkn suretinde ol-

mu, Hakkn halden hale girmesi nedeniyle onlar da halden hale gir-

milerdir. Hakkn kullar hakknda kendisinde bulunaca son suret, r-

za halidir ve bu halde Hak nimet suretinde tecelli eder. Çünkü er-

Rahim ve el-Muafi isimlerinin ilk merhamet edecekleri,

nimetiendirecekleri ve rahata kavuturacaklar ey bizzat Hakkn kendi-

sidir. Allah öfkelendii kimseye yönelik duyduu gazap ve bunun yol

açt darlktan kurtulmakla kendisine merhamet eder. Ardndan bu

durum gazapland kimseye ular. Kim anlarsa, hiç kukusuz, Allah

ona emniyet vermitir. Kim anlamamsa örenecektir ve iin sonunda

O’na döneceini görecektir.

Allah kendisini bilmesi, hüviyeti ve müstanilii yönünden bulun-

duu hal üzeredir. Bu durum ilahi haberlerin bildirdii ve kefin ver-

dii hükümdür. Bunlar, sadece zuhur eden haller, somut makamlar ve

bedenlenen anlamlardr. Bu sayede Hak kullarna ez- Zahir isminin an-

lamn öretir ki bu da bütün bunlardan ortaya çkan eydir. Bunun
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yan sra Allah el-Batn ismini de öretmek istemitir ki o da O’nun

hüviyetidir. Allah bizim için her iki ismiyle isimlendirilmitir. Âlemin

içinde bulunduu deime, bakalama ve Hak veya halk suretinde su-

retten surete girmek, ez-Zahir isminin hükmüdür. Allah’ bilenlerin ve

âlemin nihayeti budur. el-Batn ismine gelirsek, bu isim, bize deil

O’na döner. O’ndan bizde bulunan ey sadece ‘O’nun benzeri. bir ey
yoktur

’*72
ayetinde belirtilen durumdur. Kastettiimiz ayetin baz yo-

rum ve ihtimalleridir. Bununla birlikte tenzih niteliklerinin el-Batn

ismiyle ilgisi vardr. Gerçi onlar snrlama anlam tarlar, fakat bundan

daha fazlas mümkün deildir. Çünkü istidadmza göre ulaabilecei-

miz anlayn sonu odur. Allah Teâlâ öyle der: ‘Herkes ona varacak-

tr
*73 Çünkü cennete giden yol cehennem üzerindedir ve herkesin

oraya uramas kaçnlmazdr. Hair alannda cennedik kalmaynca

oras tamamen atee döner. Baka bir ifadeyle içinde soukluk bulunsa

bile ate diyar haline gelir. Ksaca cehennem Kevkeb feleinin dibin-

den aalarn aasna kadar uzanr.

ALTINCI FASIL

Cehennem, Kaplar, Menzilleri ve Derekeleri

Bilmelisin ki, cehennem, gökleri ve yeri onlarn üzerinde bulun-

duklar hale göre içerir. Onlarn hali ‘dürülmü idiler
5474

ayetinde belir-

tilmitir. Yeryüzü ve gök, kendi nitelikleri olan dürülme haline döner-

ler. Ondaki bütün yldzlar, cehennem ehli üzerinde scaklk ve

zemherir ile doar ve batarlar. Baka bir ifadeyle üüyenler üzerinde

yaptklar suçlara kar aldklar cezalarn tamamlanmasndan sonra s-

caklkla ve scakta bulunanlar üzerine zemherirle doar ve batarlar. Bu
sayede bir nimet ve haz bulurlar ki, onlarn nimetten paylan bu kadar-

dr. Bu nimet onlarda sürekli ve daimidir. Ayn ekilde cezalandrma-

nn sona ermesinden sonraki besin ve içecekleri de öyledir. Onlar mey-

velerini zakkum aacndan alrlar. Her insann hissettii scakl sou-

tacak veya soukluu stacak bir nimeti vardr. Misal olarak susuzluk

ateiyle susam insann durumunu verebiliriz. Böyle bir insan souk
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su bulur ve susuzluk hararetini gidermek üzere ondan bir haz elde

eder. Ayn ey bunun tersi için söylenebilir.

Cehennem kaplar insann zahiri yükümlülük organlarnn say-

snca yedi tanedir. (Gerçi organlarn says sekiz olsa bile) Kalp kaps

cehenneme kapaldr. Rabligi ve kulluunu ikrar etmesi nedeniyle, Al-

lah onu mühürlemitir ve bir daha da o kap açlmaz. Öyleyse ate

kalplere muttali olur, fakat kalp kapsnn mühürlü olmas nedeniyle

içeri girmesi mümkün deildir. Binaenaleyh kalp adeta naho eylerle

kuatlm bir cennettir. Allah atein kaplarndan insanlarn ve cinle-

rinden içeri girdii yedi tanesi zikreder. Mühürlü olan ve kimsenin içe-

ri girmedii kap surda bulunur. Bu kapnn batnnda rahmet vardr.

Bunun nedeni kalbin Allah’ rabbi ve kendisini O’nun kulu olarak ka-

bul etmesidir. Onun zahiri ise azaptr. Bu ‘kalplere muttali olan âte-

tir.
,47S

Cehennemin menzil, dereke ve pencerelerine gelirsek, bunlarn sa-

ys cennet hakknda zikrettiklerimiz kadardr ve bir fazlalk veya eksik-

lik söz konusu deildir. Cehennemde miras atei olmad gibi ihtisas

atei yoktur; orada sadece amellerden kaynaklanan ate bulunur. Baz

insanlar oray kendi nefsiyle ve dostu mesabesindeki ameliyle doldu-

rurken cennetliklerin ameli dünyada bulunduu surette cehennemdeki

yerinde kalr. Öyle ki amelin sahibi cehennem ehli olsayd, orada bu-

lunmu olacakt. Çünkü amel oradan var olmutur. Bu durum yapmak

ve terk etmek üzere yükümlü olunan amellerin aksinedir. Her ey ken-

di vatanna döner. Nitekim cisim de ölümle birlikte kendisinden yara-

tlm olduu topraa döner. Süre uzam olsa bile her ey neticede as-

lna döner, çünkü müddet sayl nefeslerden ve verilmi ömürlerden

ibarettir. Herkes hakkndaki hüküm belirlenmi süreye ular, her emel

sahibi emelini görür. Biz O’nunlayz ve O’na aidiz. Her nerede bulu-

nursak bulunalm kendimizden çkmadk ve kendimize yerletik.

Vahi hayvanlar orada haredilir. Bunun nedeni Allah’n onlara

dönük ihsandr. Bunlarn istisnas ceylan ve Allah yolunda kullanlm

hayvanlardr, çünkü onlar cennetlerde o yerin gerektirdii surette bu-

lunurlar. Bu durum özellikle dünya hayatnda cennetliklerin beslendii

hayvanlar için geçerlidir. Cehennem ateinde ehlinden baka kimse

kalmadnda ise -ki onlar azap halindedirler- ölüm parlak bir koç sure-
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tinde getirilip sakinlerinin kendisini görecei bir ekilde cennet ile ce-

hennem arasna yerletirilir. Bunun üzerine kendilerine öyle denilir:

Tanyor musunuz onu?’ Onlar da ‘Evet! Tanyoruz, ölümdür o’ derler.

Ruhu’l-emin Cebrail koçu ye yatrr ve dinde bir bçak bulunduu

halde Yahya (a.s.) getirilir, koçu kurban eder. Bunun üzerine melek

cennet ve cehennem sakinlerine öyle der: ‘Ebedisiniz, artk ölüm yok-

tur size!’ Cehennemlikler cehennemden çkmak hususunda ümitsizlie

kaplrken cennetliklerin kalbinden ise cennetten çkma endiesi kalkar.

Kaplar kapanr. Bu durum cennet kaplarnn açlmasnn ta kendisi-

dir, çünkü o bir kap eklindedir: kendisi açldnda, baka bir yer

onunla kapanr. Yani kapnn bir yeri kapamas baka bir yeri açmas-

nn ta kendisidir.

Cehennemin yedi kapsnn isimleri unlardr: Cehennem kubbele-

ri, cahim kaps, sair kaps, sakar kaps, lezza kaps, hurame kaps,

siccîn kaps. Kapal kap ise sekizinci kapdr ve o açlmaz. O kap per-

dedir. man ubelerinin pencerelerine gelirsek, onlardan bir ube üze-

rinde bulunan kimseye bir tecelli gerçekleir; tecelli söz konusu ube

hangisi olursa olsun o ubeye göre gerekleir. Bir ksm kulun üzerinde

yaratlm olduu ahlak, bir ksm kazanlmtr. Her türlü hayr ve iyi-

lik, srf hayrdan meydana gelir. Öyleyse her kim hayr amel ilerse,

hangi tarzda olursa olsun, onu görür ve karlm alr; kim kötü bir i

yaparsa mutlaka onu görür ve onun karln alr. Bazen Allah o kö-

tülüü affeder ve dünyada tövbe etmise onun yerine bir iyilik verir.

Tövbe etmeden ölmüse ‘driltildikleri günde’ gerçekleen pimanl-
nn gerektirdii ekilde onun mukabili bir eyle deitirümesi gerekir.

nsanlar, cinler ve bütün yükümlüler amellerini görür. Yükümlü-

nün görüp ürktüü eyler (bu deitirme neticesinde) kendisiyle ünsi-

yet ettii bir iyilie döner. ki diyarda yaplar her an -dünyada düün-

celerin deimesi gibi- deiir. nsann dünyadayken batm ahiret ha-

yatnda zahiridir. Burada onun görünmez olan batn orada görünür

yani ehadet haline gelir ve bu kez zahiri cevheri görünmez hale gelir.

Bu yaplarn ve surederin batn deimez ve bakalamaz. Öyleyse sa-

dece sureder ve yaplar vardr! Sonsuza kadar ve bir bitim olmakszn,

onlara sureder giydirilir ve çkartlr.
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YEDNC FASIL

lahi simler Mertebesi, Dünya, Ahiret ve Berzah

Bilmelisin ki, ilahi isimler nispet ve izafetler demektir. Onlarn

içinde imamlar ve perdedarlar bulunur, simlerin bir ksmna müm-

künler zorunlu bir ekilde muhtaçken bir ksm mümkünlerin kendile-

rine ayn zorunlulukla muhtaç olmad isimlerdir, isimlerin Hakka

nispetlerindeki gücü, yaratklar talep etmelerinden daha öndedir.

Mümkünün muhtaç olduu isimler. Hay, Alim, Mürid ve Kail’dir.

Kefe göre böyle isimlendirilen isim akli düünceye göre el-Kadir’dir.

Bu dört ismi yaratklar ve âlem zat gerei talep ederken karmlar rü-

künlere ve rükünler tabiata dayand gibi tabiat da dört isme dayanr.

Bu dörde ise zuhur etmek üzere ana kategoriler dayanr. Ana kategori-

ler, cevher, araz, zaman, mekândr. Dier isimler ise bu isimlerin yar-

dmclar gibidir.

Bu isimleri iki isim takip eder: el-Müdebbir ve el-Mufassl. Sonra

el-Cevad ve el-Muksit isimleri gelir. Bu iki isimden gayb ve ehadet

âlemi, dünya hayat ve ahiret hayat meydana geldii gibi bela ve afiyet

bu iki isimden meydana gelmi, cennet ve cehennem onlardan meyda-

na gelmitir. Onlardan yaratlm her ey çift yaratlmtr. Sknt ve

rahatlk o iki isimden meydana gelmi, iki övgü âlemde onlardan orta-

ya çkmtr. Bu övgülerin birincisi nimet veren ve ihsan eden Allah’a

hamd (ükür) iken dieri her durumda Allah’a hamd etmek. ki isim-

den nefiste iki kuvvet meydana gelmitir: Bilme kuvveti ve amel kuv-

veti. Kuvve, fiil, olu, bakalama Mele-i a’la, Mele-i esfel, halk, emir

bu iki isimden meydana gelmitir.

lahi isimler nispetlerdir ve onlar talep eden ey eserlerdir. Bu ne-

denle kendisi ilevsiz kalana kadar ondan ortaya çkan eyin ilevsiz

kalmas beklenemez. Allah âlem var olsa da olmasa da ilahtr, çünkü

baz vehim sahipleri, isimlendirilen için isimlerin Allah’n zatnda bu-

lunan gerçek varlklara delalet ettiini zannetmilerdir. Bununla birlik-

te onlarn hükümleri genel deildir, aksi halde onlardan geride eseri

muattal olanlar kalrd. Bu nedenle biz öyle dedik: Allah bütün âleme

merhamet etseydi, yine de O olurdu; bütün âleme azap etseydi, yine O
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olurdu; âlemin bir ksmna merhamet edip bir ksnma azap etse yine

O olurdu; âleme beli bir süre azap etseydi, yine O olurdu. Çünkü biza-

tihi mümkün olann varl zorunlu olandan bir ey engellemesi söz

konusu olmad gibi yaratklarnda uygulayaca bir eye de O’nu zor-

layamaz. O ‘dilediini yapandr.’

Allah âlemi yarattnda, onun baz mertebeleri olduunu ve farkl

hakikadere sahip olduunu gördük. Her hakikat Allah’tan özel bir nis-

pet talep etmekteydi. Allah elçilerini gönderdiinde, o nispetler nede-

niyle onlar kendisiyle gönderdii eylerden birisi de sayelerinde yara-

tklar için adlandrld isimler olmutur. Bu isimlerden Allah'n zat-

n gösteren bir delil anlald kadar dta var olmayan aklî bir anlama

delil olduklar anlalr. Söz konusu eyin dta bir varl yoktur, fakat

ortaya çkan eserin hükmü ona aittir. Âlemde zuhur eden yaratma, r-

zk, fayda, zarar, var etme, ihtisas, salamlatrma, baskn gelme, kahr,

lütuf, tenezzül, bakalama, celbetmek, muhabbet, buz, uzaklamak,

yaknlamak, tazim, tahkir vs. ksaca âlemde zuhur eden her hakikat

veya âlemde ortaya çkan her nitelik, özel bir nispeti talep eder ve söz

konusu nispetin eriat tarafndan bize bildirilen özel bir ad vardr.

Bunlarn bir ksm ortaktr, bununla birlikte her birisine ait bir anlam

vardr ve o anlam ortaya çktnda isimlerin farkl olduklar da belli

olur. Bu balamda ilahi isimlerde asl olan farkllk iken ortaklk lafzî-

dir. Bir ksm (lafzda) birbirinden farkl, bir ksm müteradiftir. Müte-

radif olmakla birlikte, her birisinden ötekinde bulunmayan anlamn an-

lalmas gerekir.

Böylece Allah’m kendisine verdii isimleri örendik ve onlarla ye-

tindik. Allah dünya hayatn yaratt ve oraya canllar yerletirmi, in-

san- kâmili ise imam ve halife olarak yerletirmitir. Allah ona delalet

ettikleri anlamlara göre isimlerin bügisini verdi. O ilk insana ve kendi-

sinden var olan oullarna göklerde ve yerdeki her eyi amade kld. Bir

ey daha yaratmtr ki ona mevcut diyebilecein gibi madum (yok) da

diyebilirsin; ne mevcut ne madumdur da desen yine doru söylemi

olursun. O hayaldir. Hayalin iki hali vardr: Birincisi ittisal, yani bi-

time hali, dieri infsal yani ayrlma halidir. Birinci hal insana ve hay-

vanlarn bir ksmna ait iken ikinci hal gerçekte kendisinden ayrlm
olduu halde duyusal idrake konu olan eydir. Misal olarak Cebrail’in
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sahabeden Dhye suretinde temessül etmesini verebiliriz. Cin, melek

vb. gibi gizli yaratklarn suretlere girmesi de bu kap samdaki baka bir

misaldir. Allah cenneti ve menzili -kyamet günü ate haline gelir- ya-

ratm, ateten de yaratt baz varlklar yaratm, diledikleri onda

kuvve halinde kalmtr. Allah bütün bunlar bu doal varlktaki baka-

lamalarla yaratmtr. Günümüzde dünya diyar olan yer yarn kya-

mette cehennem diyar olarak yaratlacaktr. Bu durum Allah’n bilgi-

sine kalmtr.

Bu bölümde zikredilen önceki ekillerde onun suretini yaklak

olarak çizmitik.

SEKZNC FASIL

Kesib ve Onda Yaratklarn Mertebeleri

Bilmelisin ki, kesib, Adn cennetindeki beyaz misktir. Adn cenneti

Cennetin bakenti ve kalesi, hükümdarn ve seçkinlerinin mertebesidir.

Oraya sradan insanlar sadece ziyaret etmek üzere girebilirler. Allah

kesib’te minberler, sofralar, kürsüler ve mertebeler yaratmtr. Kesib

chü dört gruptur: müminler, veliler, nebiler ve resuller. Her snfn a-

hslar birbirlerine göre derece derecedir. Allah Teâlâ öyle der: ‘Bu re-

sulleri birbirlerine göre üstün kldk.'
476

. Baka bir ayette 'Baz nebileri di-

erlerinden üstün yaptk’
477

denilir. Binaenaleyh nebilerin derecelerinin

deimesine göre menzilleri derecelenir. Bununla birlikte onlar bulun-

duklar yerde ortaktr. Allah
‘

Bir ksmnz dierlerinden üstün yapt’
479

buyurur. Kastedilen yaratlmlardr ki, dünya ve ahirette bütün Âde-

moullar bu kapsama girer.

nsanlar cennetteki yerlerini aldklarnda, Hak onlar kendisini

görmeye davet eder ve herkes bineklerinin ölçüsüne ve dünyada rablc-

rine itaat için koutuklar ölçüde koarlar. Bir ksm yava, bir ksm
hzl, bir ksm ikisinin arasndaki süratle yürüyerek hepsi Kesib’te top-

lanr. Her ahs kendi mertebesini zorunlu bir bilgiyle örenir ve mer-

tebesine doru gider. Baka bir ifadeyle herkes bir çocuun annesinin
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memesine doru veya demirin mknatsa gitmesi gibi sadece orada ko-

naklar. Bir varlk kendi menzilinden baka bir yere gitmek isteseydi

güç yetiremez veya kendi menzilinden baka bir menzile balanmak is-

teseydi onu baaramazd. Aksine sadece kendi menzilinde, maksadna

ve gayesine ulam olduunu görür. Böyle bir insan kendi menzilinde

bulunan nimedere doal ve zatî bir tutkuyla balanr, içinde bulundu-

u halden daha iyi bir ey geride ihtimal dahilinde kalmaz. Öyle bir hal

olsayd, içinde bulunduu kendi menzili ac ve rahatszlk yeri olur,

cennet veya nimet yeri olmazd. Bununla birlikte üst mertebede bulu-

nan kimse bulunduu menzildeki nimetiyle birlikte baka bir nimete

daha sahiptir. O da aadakinin nimetidir. Daha aada menzilin bu-

lunmad bir menzile sahip insanlarn en düüü, özel menziline ni-

metten baka nimete sahip olmayan kimsedir. En üst olan ise tüm

menzillerin nimetinin kendisine nimet olduu kimsedir. Öyleyse her

ahsn nimeti kendisine özeldir. Bu hüküm ne kadar da gariptir!

Birinci görmede cehennem ehli üzerinde perde, azap ve straplar

güçlenir. Öyle ki onlarda daha iddetli bir azap olmaz, çünkü birinci

görme azap süresinin tamamlanmasndan ve kapsayc rahmetin ger-

çeklemesinden öncedir. Onun amac zevk yoluyla perde azabn ö-
renmelerini salamaktr. kinci görme ve sonrasnda gerçekleen gör-

melerde ise rahmet genelleir. Onlartn yani cahîm ehli de atein göze-

neklerinden görme imkânna sahip olurlar; fakat onlarn görmeleri

dünya hayatnda güzel ahlakla ahlaklandklar ölçüdedir.

nsanlar Hakk görmek üzere Kesib’e inerler ve Hak da birinci te-

cellide inançlarn surederine göre genel itibaryla tecelli eder. O tecelli

‘tecelli’ olmas itibaryla tek ike suretlerin farkll nedeniyle çoktur.

Onu gördüklerinde tecellinin nuruyla boyanp bakalarndan (gizlenir-

ler). Her birisi gördüü eyin suretiyle zuhur eder. Öyleyse Hakk bü-

tün inanç suretlerinde tanyan, bütün inanç sahiplerinin nuruna sahip

olan kiiyken O’nu sadece kendi özel inanç suretinde gören, belirli

inanç suretinin nurundan baka bir nura sahip deildir. O’nu srf varlk

olarak kabul edip tenzih veya tebih hükmü vermeden olduu hal üze-

re kendisine inandn söyleyen kimse ihtisas nurunun sahibidir. O,

tenzih yapmadan veya tebihe sapmadan, Allah katndan gelen haber-

lere ise O’nun o haberler hakkmdaki bilgisine göre iman eder. O sade-
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ce bu vakitte bilinir, çükü Allah’n bilgisindedir. Böyle bir insann

bilgisinin bütün inançlar kuatm kimsenin bilgisinden üstün olup

olmad veya ona denk olup olmad bilinmez. Onun dndakilere

kendisine denk deildir. Allah bu görmenin ardndan cennetteki ni-

metlerine dönmelerini irade ettiinde, Kesib’in görevlisi meleklere öy-

le der: ‘Onlar köklerine götürün.
5 Bunun üzerine insanlar gördükleri

surederle birlikte dönerler ve menzillerini ve ailelerini bu surederle bo-

yanm bir halde bulurlar, onlardan haz alrlar. Çünkü onlar müahede

vaktinde kendilerinden geçme halindeydiler ve dolaysyla görme esna-

snda haz gerçeklememiti. Bilakis balangçtaki tecellinin hazz onlara

hakim olmu, onlar fani klmt. Onlar -tecellinin etsinin gücü nede-

niyle- fena halinde hazda bulunurlar. O sureti kendi menzillerinde ve

ailelerinde gördüklerinde, hazlar devam eder ve bu müahededen

nimetienirler. Böylece Kesib’te kendilerini fani klan eyle bu kez men-

zillerinde nimeüenirler. Ardndan tecelliye ve görmeye Allah hakkn-

daki bilgiyi eklerler; bilgiyi daha önce sahip olmadklar müahede

vermitir. Çünkü bilinen bir de görülünce, bu görme müahedesiz elde

edilemeyecek bir hal kazandrr. Bir beyitte öyle denilir:

Gözlerin ince bir manas var

Bunun için Kelim Musa görmek istedi

Bu, bir zevktir ve o makama yerletirilmi herkes onu bilir ve in-

kâr edemez.

DOKUZUNCU FASIL

Allah’n Dndaki Her ey Demek Olan Âlem, Âlemin Terti-

bi, Ruh, Cisim, Ulvilik ve Süflilik Bakmndan Onun Orta

Bilmelisin ki, âlem, Allah’m dnda eyler demektir. Allah’n d-

ndaki demek ise ister var olsun ister olmasn mümkünler demektir.

Çünkü mümkünler, zatî gerei varl zorunlu olan bilmemize veya

O’nun hakkndaki bilgiye delalet eden eylerdir ki o da Allah’tr. Çün-
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kü yokluk ve varlk hallerinde ‘imkân’ mümkünler için ayrlmaz özel-

liktir. Daha doru bir ifadeyle imkân mümkünlerin zati özelliidir.

Varlklarn yoklua tercih eden bilinendir ve bu nedenle âlem ‘alamet’

kelimesinden türetilerek âlem diye isimlendirilmitir. Âlem tercih ede-

ne delildir. Bunu bilmelisin!

Alem varlk halinde Amâ’da zuhur eden surederden baka bir ey
deildir. Öyleyse âlem -hakikatini iyice düünürsen- yok olucu bir

arazdr. Baka bir ifadeyle âlem kaybolma hükmüne sahiptir. Bu du-

rum Allah’n ‘Her ey helak olacaktr. O’nun vechi müstesna
5479

ayetinde

belirtilir. Hz, Peygamber öyle buyurur; ‘Araplarn söylemi olduklar

en doru söz air Lcbid’in msradr;

Dikkat edin Allah’n dndaki her ey yok olucudur.

Sabit cevher Amâ’dr ve Rahman’n nefesi demektir. Âlem onda

ortaya çkan surederin bir toplamdr. Bu sureder kaybolmalar müm-
kün arazlardan ibarettir ve sureder mümkünlerdir. Onlarn Amâ’yla

ilikisi surederin kendisinde bir göze göründükleri aynayla ilikileri gi-

bidir. Hak âlemin gözüdür. Öyleyse gören O’dur ve O mümkünleri

bilendir. Hak bilgisindeki mümkünlerin suretierini idrak etmitir.

Alem, Amâ ile Hakkn görmesi arasnda ortaya çkmtr ve zuhur

eden görene delildir. O da Haktr. Akll ol ve kim olduunu bil!

Zuhur ve tertip itibaryla âlemin srasna gelirsek, ortak, ilahi ve

nurani ruhlardr. Onlar nuran ve yaratlm bir surette kendilerinden

geçmi, nefs cevherinde -ki Ama’dr- örneksiz bir surette yaratlmlar-

dr. Onlarn arasnda ilk akl yer alr. lk Akl Kalem demektir. Sonra

Nefs gelir, nefs levh-i mahfuzdur. Sonra cisim, sonra Ar ve onun yer-

letii yer gelir; yerledi yer donuk sudur. Sonra hava ve karanlk,

sonra melekleri, sonra kürsü ve melekleri, sonra Ada ve melekleri,

sonra menziller felei, sonra içerdikleriyle birlikte ccnnedcr gelir, sonra

kendilerine ve yldzlardan olan bu felee mahsus eyler gelir. Sonra

toprak, sonra su, sonra unsurî hava, sonra ate, sonra duman gelir. Al-

lah onda yedi gökleri açmtr (yaratmtr): Kamer, Kâtip semas,

Zühre semas, Güne semas, Ahmer semas, Müteri semas, Mukatil

semas ve sonra kendilerinden yaratlm felekleri gelir. Sonra ate, su,

hava ve toprak melekleri gelir. Sonra türeyenler, yani madenler, bitki-

ler ve hayvan gelir. Sonra insan bedeninin yaratl gelir. Sonra hay-
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van, bitki ve madenden her türün bireyleri gelir. Sonra yükümlülerin

amellerinden yaratlm sureder gelir. Bunlar, son türdür. Yaratltaki

zuhur itibaryla âlemdeki tertip ve sralama böyledir.

Varl veya mevhum mekân itibaryla âlemdeki tertibe gelirsek,

mevhum mekân, akledilirlerdir. Onlar daha önce zikrettiimiz ve tüm

cisme kadarki ksmdr. Sonra Ar, sonra Kürsü, sonra Atlas, sonra

Mükevkeb gelir ki, cenneder ondadr. Sonra Zuhal semas, sonra Mü-
teri semas, sonra Merih semas, sonra güne semas, sonra Zühre se-

mas, sonra Kâtip semas, sonra Kamer semas, sonra hava, sonra su,

sonra toprak gelir.

Rütbe ve deer itibaryla âlemdeki sralamaya ve tertibe gelirsek,

önce insan- kâmil, sonra ilk akl, sonra müheymen ruhlar, sonra nefs,

sonra ar, sonra kürsü, sonra Atlas, sonra kesib, sonra Vesile, sonra

Adn, sonra Firdevs, sonra Selam diyar, sonra Mukame diyar, sonra

Me’va, sonra Huld, sonra Naim, sonra Menziller felei, sonra Beyt-i

mamur, sonra Güne semas, sonra Kamer, sonra Müteri, sonra Zu-

hal, sonra Zühre, sonra Kâtip, sonra Merih, sonra hava, sonra toprak,

sonra ate, sonra hayvan, sonra bitki sonra maden gelir. nsanlar ara-

snda da önce resuller, sonra nebiler, sonra veliler, sonra müminler,

sonra dier yaratklar gelirken ümmetler içinde önce Muhammed
ümmeti, sonra Musa ümmeti, sonra -resullerin menzillerine göre- di-

er ümmetler gelir.

Tesir bakmndan tertibe gelirsek, âlemin bir ksm haliyle tesir

ederken bir ksm himmetiyle tesir eder, bir ksm sözle tesir eder, bir

ksm fiille tesir eder; kastettiim araçla tesirdir. Bir ksm hepsiyle bir-

likte tesir eder, bir ksm bir ksmnn toplamyla tesir eder, bir ksm
kendisinden ortaya çkan tesirde bir kast olmakszn tesir eder. Misal

olarak rüzgârlarn kumlarda eserek meydana getirdikleri tesirleri vere-

biliriz ki, bunlar ekillerin suretidir. Varlkta her ey kaytsz anlamda

tesir eden ve edilendir ve halle tesiri gerçekleir. Misal olarak meydana

gelen suretleri verebiliriz. Suretler halle kendilerine ruhlar verene tesir

ederler. Daha önce âlemin tertibi hakknda bir konuma yapmtk,
konumay aada zikredeceiz

:
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Âlemin Tertibi Hakknda Konuma

Hamd dier ilkler gibi ilk olmasnn balangc olmayana aittir. En

güzel isimler ve yüce-ezeli nitelikler O’na aittir. O var idi ve akl, nefs,

basidcr bileikler yoktu. Yer ve gökler yoktu. Amâ’daki bütün bilinen-

leri bilendir. Mümkünleri yapmaktan aciz olmayan Kadir, kasr olma-

yan Mürid’dir. Sra d iler O’nu aciz brakamaz. Harfler ve sesler

olmadan konuan Mütekellim, sözü duyulan Seni’dir. Hâlbuki duyu-

lan söz ancak harflerle, seslerle, araçlara ve namelerle duyulabilir. Al-

lah zatn gören Basir’dir, fakat kendileri nedeniyle görülen görülenler

yoktu. O Hay’dr: O mutlak birlik niteliinin ve samedanilik makam-

nn hakknda süreklilii gerektirdii kimsedir. el-Hay bu alamederle

müteal ve yücedir. O insan- kâmili yaratklarn en ereflisi ve yaratl-

m kelimelerin tam yapmtr. Salât ve selam yaratklarn en hayrls

ve dsimiileri ve ruhanilerin efendisi, efendimiz Hz. Muhammed’in

üzerine olsun. O Firdevs cennederindeki Vesile makam ile elim ve

büyük günde de makam- mahmud’un sahibidir:

Allah eyay bir mevcut olmakszn yaratmay irade etmi, onlar

dta gerektirmi olduklar özellik ve tanmlarla izhar etmeyi irade et-

mitir. Bunun amac açklayc ibareler, betimleyici özellikler ve aydn-

latc kandiller vastasyla karklk perdelerini ve kukular ortadan

kaldran arazlarn, özelliklerin, fasllarn, türlerin ve cinslerin otoritesi-

nin ortaya çkmasyd. Onun üzerine bilgi suretinde benzer cevherlerin

ve birbirine benzer ve kart arazlarn surederi ortaya çkmtr. Allah o

zadar mekânllar ve mekânl olmayanlar diye birbirinden ayrmtr.

Ayn ekilde cevherlerin ve arazlarn zatiarnda yaplarn surederi, key-

fyeüerin surederi, bitiik ve ayrk miktarlarn ve ölçülerin suretleri,

devirlerin surederi, hareketlerin surederi, mekânl miktarlarn suretleri,

sürelerin surederi, âlemin nizamn koruyan ve tutan sureüer, övgüle-

rin ve knamalann sebeplerini tayan surederi, erî knama ve övgüle-

rin sebeplerinin surederi ortaya çkmtr. Yan sra âlemdeki vaz’î ve

hikemî iyilik ve bozukluun sebepleri, hükümdar ile köle ve babalar ile

oullar ve kzlar arasndaki izafetierin suretleri ortaya konulmutur.

Sahiplik yoluyla elde edilen köleler ve cariyelerin surederi ile güzellik,

cemal, bilgi ve benzeri dahili eyler ortaya konulmutur. Failleriyle var
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olan fiili yönelmelerin suretleri ortaya konulmutur. Bilfiil olan ve fail-

lerle irtibatl olan edilgenliklerin suretleri ortaya konulmutur.

Allah bütün bunlar ortaya koyduunda öyle demitir:
£Günee ve

kuluk vaktine yemin olsun ki, onun ardndan geldiinde aya yemin olsun

ki, kapladnda geceye, bina edilen göe ve yayd arza yemin olsun

fti...*
80

Bunlar ulvi babalarn hakikatleri ve süfli analarn hakikatleridir.

Onlar, bakalama, dönümelerle gerçekleen tekvinler ve deimelerle

birlikte süreklilik sahibidirler. Bu sayede onlarn nezdinde ilahi merte-

benin üzerinde bulunduu izzet ve sebat örenilir. Bunlar, Allah’n iz-

har ettii bilinenlerdir ve ondan baka bir eyin olmas mümkün deil-

dir. Çünkü zorunlu ve imkânszlardan bakasnn bulunmas mümkün
deildir.

Hakkn kendisini döndürdüü ilk mevcut, iaretler feleidir. Onu
manevi ve ihata edici bir ekilde döndürmütür ve o mümkün, hadis

ve akledilir feleklerin ilkidir. Amâî felekte zuhur eden ilk suret ise

Müheymen ruhanilerin surederidir. Nebevi haberlerde öretici ve ya-

zar olan ilahi kalem onlardan biridir. O ilk akldr ve hakimlere ve il-

ham sahiplerine feyiz veren akldr. O, Muhammedi hakikat, yaratma-

da vasta olan Hak, latife ve iareder sahiplerinde de adalet, keif ve

telvih sahiplerinde kutsi ruhtur. Allah onu koruyucu baki, tam, feyiz

veren bir âlem ve bilgi divitinden yazan yapmtr. Onu kudret eli ira-

de otoritesi ile sonsuza kadar devam edecek ilimlerden harekete geçir-

mitir. O ilahi isimlerin istiva ettii yerdir. Sonra felein altnda nefis-

ler felei mâdenini döndürmütür. O nebevi haberlerde Levh-i mahfuz

denilen ey iken aklclarda, iaret ve mükaefe sahiplerine göre edilgen

nefstir (nefs-i münfaile). Allah onu -kâmil olmadan- tam ve baki yap-

mtr; taandr, fakat akl gibi feyiz verici deildir. Gayelere ulatrmak

hususunda eksik ve nakstr. Sonra Allah kefe göre hebay vc nazari

düünceye göre heyulay, tabiat da zihinlerde -dta deil- yaratmtr.

Hebada Allah’n izhar ettii ilk suret, üç boyutun suretidir ve böy-

lece mekân meydana gelmitir. Allah ona dört rüknün otoritesini yö-

neltmi, ate, toprak, su ve hava kaynakl burçlar ortaya çkm, var

olanlar birbirlerinden ayrmtr. Bu effaf, latif, dairesel, âlemin bü-

tün cisimlerini ihata eden cisim, ‘kerim Ar’ diye isimlendirilmitir. Al-

lah onun üstüne Rahman ismiyle -snrdan, miktardan münezzeh bir
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ekilde- istiva etmitir. Bu istiva Allah katnda bilinirken niteliksizdir

ve akl ve zihin tarafndan bilinmez.

Allah bu ilk felein ortasnda ikinci bir felei döndürmü, ona

kürsü demi, ardndan iki ayak kürsüye sarkm ve her hikmetli i Aziz

ve Hakim’in takdiriyle ayrmtr. Allah onun vesilesiyle ‘güzel atlar,

çekik gözlü hurileri çadrlarda var etmitir.’ Sonra onda bütün ilerin

menzillerini düzenlemi, onlar ruhanilere yerletirmitir. Allah onlar

amade klm, deienlerin farkllna göre, binden saate kadar yedili

tesirlerle hüküm sahibi yapmtr. Bu menzilleri kark orta ile Sa’dn

iki ucu arasna yerletirmitir. Bunu tekil insan ile takdir etmitir.

Sonra Allah ikinci felein ortasnda üçüncü bir felek döndürmü,

onda hunnes ve künnesten olan ve yüzen bir yldz yaratm, onu ama-

de ve fakir yapm, bütün siyahlklar ona tevdi etmi, yollarn darln
kendisine bititirmitir. Hüzün, sknt, kaçrmadan kaynaklanan has-

retler ve ölüm sarholuklarn ona yerletirmitir. Karanlklarn srlar,

gedikler, tehlikeler, aaçlar, meyveler, ylanlar, kertenkeleler, zararl

hayvanlar, vahi kediler, vahi kediler, yollar, meakkatleri onda yarat-

mtr. Allah onun tümel nefse yardm vesilesiyle de yuvarlaklatrlm

yerleri sakinletirmek üzere dalar yarann, o felein ruhaniyetine ku-

lu ve elçisi Hz. Halil brahim’i yerletirmitir.

Sonra Allah o felein ortasnda dördüncü bir felek daha döndür-

mü, onda hunnes ve künnesten bir yüzen yldz yaratmtr. Ona ise

uzam hurmalar, hükümlerde ve yarglarda adaleti, hayr ve mutluluk

sebeplerini, beyaz adar, itidalleri, tamlklar, ibadederin srlarn, kur-

banlar, burhan olan sadakalar, nur olan namazlar, dualar ve kabulle-

ri, Arafat’ta duranlara bakanlar yerletirmitir. Ayrca talarm atlma

yerinde ibadederin kabulünü yaratmtr. Allah onun tümel nefse yar-

dm vesilesiyle donuk sularn çözülmesini yaratm, o felee nebisi,

kulu ve kurtard kimse olan Hz. Musa’nm ruhaniyetini yerletirmi-

tir.

Bu felein ortasna beinci bir felek daha yaratm, onda hunnes

ve künnesten yüzen bir yldz yaratm, ona mezheplerin korunmasn

tevdi etmitir. Mezheplerin susturucu delillerle, salam ölçülerle, kat

ve keskin iddialarla korunmas, dayanmalar, hamiyet duygulan bu

menzile yerletirilmitir. Hidayet ve dalalet ehli arasmda gerçekleen
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fitneler ve savalar ona yerletirilmitir. Saptrc kukularn ve açk de-

lillerin selim akl sahipleriyle hayalcilerin arasnda kar karya gelme-

sini de ona yerletirmitir. Onun tüm nefse yardm vesilesiyle düük
arzu sahiplerinin arzularn latifletirmeyi salamtr. Allah o felee

peygamberi Harun’un ve Yahya’nn ruhunu yolunun açklayclar ola-

rak yerletirmitir.

Sonra felein ortasnda altnc bir felek döndürmü, ona büyük,

aydnlatc ve yüzen bir yldz yaratmtr. Allah ona ruhanilerin ve ay-

dnlatc nurlarn, parlak aydnlklarn ve hzla gerçekleen imeklerin

ve aydrdk ualarn srlarn, aydnlk bedenleri, kâmil mertebeleri, mu-

tedil istivalar, inci marifederi ve yüce mercanlar yerletirmitir, Ayrca

nurlarla sirayet edici srlar birletirmek, tesislerin alametleri, akc nur-

larn nefesleri, yönetici ruhlarn hilatleri, belirsiz durumlarn açklan-

mas, mükül meselelerin çözümlenmesi, namelerde sesleri iyi dinle-

mek, varidatn ardk olarak gelmesi ve gaybi tenezzüllerin gerçekle-

mesi ve ruhani manalarn bitilerin zirvelerine yükselii burayla ilgili-

dir. Hastalklarn yararl hastalklarla ve güzel kelimelerle, güzel koku-

larla vb. hakknda konumann sözü uzatt eylerle uzaklatmlmas,

burayla ilgilidir. Bütün bunlarn bir ksmn et-Tenezzülatü’l-musuliyye

kitabnn krk altnca bölümünde açklamtk. Tümel nefsin yardm
vesilesiyle de Esir feleinin âlemi bu hareketlerle sndrmak üzere tah-

rikini yaratmtr. Allah bu felee yüce mekâna tahsis edilmi dris

Peygamberi yerletirmitir.

Allah bu felein ortasna yedinci bir felek döndürmü, ona hunnes

ve künnes’ten yüzen bir yldz yerletirmi, ona tam tasviri ve nizamn

güzelliini, arzulu duymay, )iice ve yüksek manzaray, heybeti, cema-

li, ünsü, celali yerletirmitir. Onun tüm nefse yardm vesilesiyle bu-

harlarn rüknünden donuk suyu damla haline getirmeyi yerletirmitir.

Bu felekte tam güzellik sahibi Yusuf Peygamberi yerletirmitir.

Allah Teâlâ bu felein ortasmda sekizinci bir felek döndürmü,

onda hunnes ve künnesten yüzen bir yldz yaratmtr. Allah onun ya-

nma vehimleri, ilhamlar, vahyi, bozuk düünce ve kyaslarn tehlikele-

rini, çirkin rüyalar, müjdeli rüyalar, yaratc düünceleri, ameli hüküm
çkartmalar ve istinbatlan, fikirlerdeki galat ve isabederi faal kuvvetle-

ri, vehmi kuvvetleri, zecri, kehanetleri, ferasetleri, sihri, azimetleri, tl-
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smlar yerletirmitir. Onun tüm nefse yardm vesilesiyle ya buharla-

rn kuru buharlarla karmasn yaratmtr. Bu felee ruhu, kelimesi,

kulu, resulü ve kulunun (Meryem) olu Hz. sa’nn ruhaniyetini yer-

letirmitir.

Bu felein ortasnda dokuzuncu bir dier felek döndürmü, onda

yüzen bir yldz yaratm, ona eksiklik ve fazlal, kazanc, yok olma

tarzndaki bakalamalar yerletirmitir. Onun tüm nefse yardm vesi-

lesiyle türeyenlerin unsurlarn unsuruna yardmn yaratmtr. Allah o

felee nebisi, kulu, seçtii ve peygamberi Âdem’in ruhaniyetini yerle-

tirmitir. Bu dönen feleklere saf tutan okuyucu melekleri yerletirmi-

tir. Bu balamda meleklerin bir ksm ayakta duran ve oturanlar, bir

ksm rükû ve secde edenlerdir. Nitekim Allah onlardan haber verirken

öyle der: *Her birimizin beli bir makam vardr.**
1

Onlar gökleri imar

edenlerdir. Allah onlardan temiz ve ruhlar en erefli mertebelere yer-

letirmitir. Allah onlarn içinden amade olan melekleri olduu gibi ya-

ratm olduu eylerle görevli melekleri belirlemitir. Umutlara zariat

meleklerini, haber vermelere mürselat meleklerini, ilhamlara ilka edici

melekleri yerletirmitir. Tafsil, tasvir ve tertibe taksim eden melekleri

görevlendirmitir. Tevik ve cesaredendirmeye nairat meleklerini,

korkutmaya naitat meleklerini görevlendirmitir. Datmaya naziat

meleklerini, evke sabihat meleklerini, itinaya sabikat meleklerini, hü-

kümlere müdebbirat meleklerini görevlendirmitir.

Bu felein ortasnda Esir küresini yaratmtr. Onda (eytanlar

kaçran) talar yerletirmitir. Onun altna hava küresini yerletirmi-

tir. Allah onda zariyat, asifat, sabikat, hamilat ve mu’sirat meleklerini

yerletirdi. Onda denizleri dalgalandrmtr. Bunlar bakalaanlardan

meydana gelen buharlardan olumu denizlerdir ve buras zemherir

küresi diye isimlendirilir. Ondan taktîrat sanatnn bilgisi örenilir. Bu

kürede cisimlerin ku suretindeki ruhlarn yerletirmitir. Bu iki küre-

de korkutucu gök gürültülerini, göz alan imekleri ve yok edici yld-

rmlar, öldürücü talan, yalçn dalar, yükselen-inen ate kaynakl

ruhlar, donuk sular yerletirmitir. Sonra bu kürenin ortasnda bir

küre daha döndürmütür. Onda ise Allah’n bize açk ayetlerinde bil-

dirdii üzere ölülerin diriltilmesinin srlarm yerletirmitir. Onda yü-

zen gemileri koymu, suskun hayvanlar ona yerletirmitir. Sonra on-
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da bir küre daha döndürmü ve ona türlü yaratlanlar yerletirmitir.

Bunlar madenler, bitkiler ve hayvanlardan olan eylerdir. Bu balamda

madenlere gelirsek, Allah onlar üç tabaka yapmtr. Bir ksm su, bir

ksm toprak ve bir ksm da ta kaynakldr. Bitkilerin de bir ksm bi-

tenler, bir ksm dikilenler ve bir ksm da ekilenlerdir. Hayvanlarn bir

ksm emzirilen türeyenlerdir, bir ksm kokuma yoluyla meydana ge-

lenler, bir ksm ise yumurtlama yoluyla çoalanlardr. Sonra ise bütün

bu zikrettiklerimize benzer olan insan yaratmtr. Ona bütün isim ve

sfatlarn bilgisini vermi, bu yaratlmlar ona boyun edirmitr. Bu

nedenle insan son varlk olmutur. Onun ruhaniyetinden balangçlar-

da ilk olma srr ortaya çkabilmitir. Onun bedeninden ise gayelerde

sonluk srr ortaya çkmtr. Öyleyse i onunla balad gibi yine

onunla sona ermitir. Bu sayede Allah inayetlerini izhar etmek istemi-

tir. Onu yeryüzüne halife olarak yerletirmitir, çünkü göklerde olan

eyler de oradadr. Allah insan ayet, alamet, delil ve mucizelerle des-

teklemi, keramet türlerini ona tahsis etmi, meru hükümleri onunla

ortaya koymutur. Bu sayede Allah onun vastasyla çirkin eyleri tc-

,
mizlerden ayrm, çirkin olan ey (cehennem) derekelerinde bedbaht-

la katlmken temiz olan ise derecelerde mutluluklara katlmtr. Ni-

tekim bu durum zatn iki nitelii olan kabzada geçmiti.

Bu ayederi izhar eden ve bu delilleri birliine delil yapan Allah

münezzehtir. O gökleri ve yeri emrine boyun edirendir. te bu, akl-

clarn bir ksmna mahsus özel bir yöntemle âlemin sralandr. Bun-

dan sonra zikredeceimiz kasidenin ardndan da onlarn bize uyduu

hususlar zikredeceim. Bu husustaki tertibimiz ise ilk vazolunuuna

göre baka bir tarzdadr, bunu bilmelisin. Kaside:

Hamd Allah’adr, O’nun varlyla

Varlk zuhur etti ve melekât âlemi

En büyük unsur ki varlyla

mkân âleminin zatlar zuhur etti

Tertipsiz, önce olmadan

Onda veya zamansal gecikme
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el-Müheymen görmek isteyince

Var olanlardan bilinenleri

eî-Kadir divan âlemlerini açar

Ruhun varlyla, sonra ikinci ruh ile

Sonra heba, sonra heyula, sonra kabiliyetli cisim

Feleklerin ve rükünlerin âlemini

Om büyük bir felek olarak döndürür

Ad Kerim ar, Rahman’n istiva yeri

Sonra kürsü takip eder, kelamn bölünme yeri

Ksmlarndan çkar iki ayak

Sonra burçlarfelei, sonra

Yldzlar felei zamanlarn kayna

Sonra tenezzül bolukla, merkez için

Yapnn ayaklarn onda yapmak üzere

Bir arz döndürdü, sonra üzerindekini

Hava küresi ve ate küresi

Üzerinden bir felek, hilal felei ve üzerinde

Divan kâtibine izafe- edilenfelek

Üzerinde Zührefelei ve üzerinde birfelek

Gazalefelei renklerin kayna

Üzerinde Merih sonra Müteri

Sonra Keyvan’a ulaan

Her cismin doasna benzeri vardr

Nurani âlem denilen bir yaratlm var

Onlar saygn melekler iarlar ise

Varl korumak, el-Muhsin isminden
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Kemale doru hareket eder ve böylece dodu

Hareket vesilesiyle eytan âlemi

Sonra madenler, bitkiler sonra

Bize geldi hayvan âlemleri

Nihai gaye cisimlerimizin ortaya çkmas

Terkip ve bedenler âleminde

stiva olup rükünleri itidale kavuunca

lah, insan latifesini üfler ona

Ona giydirdi suretini halife oldu artk

Melekler ve insan-cinler ona amade oldu

ihata edici felein dönmesiyle ve hükmüyle

Hadislik âleminde bize izhar etti onu

Topran ortasnda onu siyahlatran eyi

irk koanlar ve taknlar için

Rüzgâr köprüsünde akar ve onlarn nezdinde

Karanlklar var, el-Kahir ve ed-Deyyan’n kahr

Otoritesinin merkezi bir tala döndü

îiyüce ilahi yüce ruh

Allah’n âlemi balangçta kendisine göre meydana getirdii tertip

ve düzen budur.

Bilmelisin ki, bilinenlerde derecelenme farkl tarzlarda gerçekleir.

Bunlarn en önemlisi tesirdir. Her müessir özel olarak tesir yönünden

olmak üzere, tesir edilenden üstündür. Bazen dahaaa derecede olan

baka bir yönden ondan üstün olabilir. llet malulünden, art meru-

tundan, hakikat var ettiinden, delil medlulünden -kendisi bakmndan

deil- onun medlulü olmak yönünden üstün olabilir. Bazen üstünlük -

daha özel bir ilgisi olan eye göre- genel ilgi ve taalluk sahibi olmak

nedeniyle gerçekleebilir. Misal olarak el-Alim ve el-Kadir isimlerini

verebiliriz. Binaenaleyh bütün varlk bir yönden üstün bir yönden aa-
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mertebede olunca, bu durum bir eitlie ve öyle bir sözün söylen-

mesine yöneltmitir: Ne üstün var ne aa derecede olan, bilakis tüm

varlk deerlidir, kâmildir, tamdr, herhangi bir eksiklii yoktur! Bil-

hassa yaratlmlar arasnda farkl türlerine ramen herhangi bir haki-

kate dayanmayan yoktur. Her ey ilahi bir hakikate ve nispete dayanr.

Allah’ta derecelenme yoktur, çünkü bir ey kendisine göre dereceli

olamaz. Bu yönden âlemde de derecelenme yoktur. in banda ve so-

nunda i Hakka döner. Cem’ ehli ve vecd sahipleri bu görütedir. Za-

ten bu nedenle onlar
l
ehl-i cem’ diye isimlendirilmilerdir, çünkü onlar

tek hakikat ehli olanlardr. Nitekim Allah Teâlâ öyle der:
c

Bizim iimiz

bir itir .’
4*2 Gerçei olduu hal üzere kefeden, âlemin bu bölümde zik-

rettiimiz tertibi örenmi olur. Çünkü söylediklerimiz farkl tarzlar-

daki tertiplerdir. Konumada bulunan tertip, manzumda bulunandan

farkldr. Bölümde zikrettiimiz dier hususlar da böyledir.

VASIL

Bu Menzildeki limler

Yaratlmlara ve Hakka izafe edilen ittisal ve infsal, bitime ve ay-

rmann bilgisi bu menzilden örenilir. Nüzul, beraberlik gibi fiillerin

varlna ramen Hakkn nüzul ve beraberlikte yer alan hareket ve in-

tikalden tenzihi bu menzilden örenilir. Hepsi Allah’n kelam olsalar

bile, Ö’nun katndan indirilmi kitaplar arasndaki fark bu menzüden

örenilir. Niçin bu kitaplar ve onlarn ayet ve sureleri çoalm ve art-

mtr? Acaba kelam olmalar bakmndan m gerçeklemitir art,

yoksa söylenmi lafz olmalar bakmndan m? nsanlarn bir eye

iman eden ve iman etmeyen diye bölünmeleri bu menzilden örenilir.

Mele-i ala bu menzilden örenilir. Eceller bu menzilden öreniür.

Alemdeki derecelenmenin hikmeti bu menzilden örenilir. Ferlerin bir

asla dönmeleri bu menzilden örenilir. air öyle der:

Allah’a güç deil ki

Alemi toplamak birde
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Bu sözün anlam bu menzilden örenilir. Kastedilen ‘bir’, âlemin

hakikaderiyle Hakkn suretini kendinde birletiren ve toplayan insan-

kâmildir. Mebde’ ve mead arasndaki fark ile meadn anlam bu men-

zilden örenilir. Acaba o var olan gerçek bir ey midir, yoksa mertebe

nispeti midir? Mesela görevinden azledilip sonra valiliine dönen bir

valinin durumu ona benzer mi? Mead inkâr edenlerin inkârna yol

açanlarn sebebi bu menzilden örenilir. nkâr edilen mead nedir ve

inkâr edenin özellii nedir? Eyann Hak ile ilikisinin bir olmas bu

menzilden örenilir. Rahmet gazab nasl geçer? Rahmet her eyi kua-

tr ve gazabn hükmünün ortaya çkaca bir mahal kalmaz. Hakkn

rehberleri bu menzilden örenilir. Âlemin âlemden inas, âlemdeki

fazlalk ve eksiklik neye döner? Burada taml ve kemali bilmek gere-

kir ve bu sayede ona eklenen veya eksilen ey örenilir. Acaba tan ola-

na yaplan ekleme eksiklik midir, deil midir? Aralarnda orta bulun-

mayan komu iki eyin varl mümkün müdür, deil midir? Gayb ve

ehadet veya olumsuzlama ve ispat gibi. Baka bir misal ‘Sen sen deil-

sin’ ifadesidir. Ayette ‘Sen atmadn, sen attnda’483
buyrulur. Hakkn

hem varl hem fiilleri yönünden yükümlüyü korumasn salayan du-

rumun mahiyeti bu menzilden örenilir. Kendisine eklemenin müm-
kün olmad âlemin kemali bu menzilden örenilir. Âlemde sadece

kendisinden çkan ey ortaya çkabilir ve tekrar ona döner. Âlemde bu-

lunmayan bir ey âlemde ortaya çkarsa, o ey daha önce âlemdendi.

Binaenaleyh âlemde -tamamlanmasndan sonra- sadece âlem zuhur

edebilir. Allah’n âlem hakkndaki ii birdir ve bu i ‘bakalama’ deni-

len durumdur. Bakalama ve dönümeler türlü türlüdür. Mesela su

buhara dönüür, melek sureti yönünden insana dönüür vs. Tecelli de

öyledir. Kim bu durumu bilirse, gerçei olduu hal üzere örenmi
demektir. Çocuk babasna benzer. Babasna benzer domakla annenin

maruz kalabilecei bir suçlamadan anne beraat eder. Buradan Allah’tan

baka yaratc olmad örenilir. âri tam suretin durumu hakknda

bu hususa dikkat çekmitir. Sebepleri olumlayarak olumsuzlama bu

menzilden örenilir.

Müriki ortak kabul etmeye götüren sebep bu menzilden örenilir.

Hakkn ilahi mertebe hakkndaki gayreti bu menzilden örenilir. Ken-

disine âlemi soran örenciye öretmenin ne söyleyecei bu menzilden

örenilir. Hangi sözün delil olaca ve hangisinin delil olmayaca bu
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menzilden örenilir. Hasma kar delil özellikle sözün ta kendisi midir?

Veya sözün kendisine delil olduu ey midir? Bir yerde söz oiur bir

yerde sözün delil olduu ey midir? Söz dinleyeni aciz brakrsa, söz

delilin ta kendisidir. Yaratklar arasnda bilgi sayesinde gerçekleen de-

recelenme bu menzilden örenilir. Bilgiden daha üstün bir mertebe ve

rütbe yoktur. Meleklerin hepsinin Allah’ bilen olduu ve onlarn içle-

rinde -insanlarn aksine- cahil bulunmad bu menzilden örenilir. Al-

lah Teâlâ öyle der: ‘Allah kendisinden baka ilah olmadna ahitlik et-

mitir, melekleri de...’
484

Sonra insanlar hakknda Ve bilgi sahipleri’ de-

mi, meleklerde yapt gibi ifadeyi genelletirmemi, daraltmtr.

Kastedilen varlk bilgisi deil tevhit bilgisidir, çünkü bütün âlem, var-

lk bilgisini bilirken zat veya mertebe hakknda tevhit bilgisine sahip

deildir. Mürik mertebenin anlamnda ortak komu olmakla birlikte,

büyük ve en yüce mertebeyi Allah’a ait sayar.

Yaratlmn inkâra güç yetiremeyecei eyler bu menzilden öre-

nilir. Bu husus mümkünün varln yokluuna tercih eden birisine

olan ihtiyacdr. Misak ve ahiüemelerden bozulmas mümkün olup

olmayanlar bu menzilden örenilir. Âdem’in varlna inanan bir mü-

minin suret bakmndan kendisine benzer bir ahsn anne ve baba ol-

makszn var olduunu iddia ediini yalanlanmas bu menzilden öre-

nilir. Böyle bir vehmin nedeni nedir? Böyle bir insan bakasn yalan-

larken veya söylediini ve getirdii bilgiyi reddederken tereddüt yaa-

maz. Gerçekte öyle bir ey mümkün olduu gibi âlemin hadisliini ve

kadimliini ileri sürenler için de böyle bir ey mümkündür.

Menzillerindeki mudularn yanlarna girdiklerinde, meleklerin s-

nrlad bilgi bu menzilden örenilir. Dünya hayatnn yer ve hayat

bakmndan ahiretten ayrlmas bu menzilden örenilir; hâlbuki her

ikisi bir yer ve bir hayattr. Niçin olu kalplere nispet edilir? Bunun

nedeni iki zamanda bir durumda sabit kalmadan bakalamay bilmesi

midir? Kalpler Yaratan’n her gün bir ite olduunu örenip hatrla-

dklarnda, onlar da bir durumda kalmaktan umut keserler. Çünkü

kalpler deimenin ve bakalamann yeridir. Zarar ve fayda veren ey-

leri kuatc ve tafsil edici ilim, bu menzilden örenilir. Cahil insan gü-

cüyle Allah’n kelamnd gücüne mi kar koyar ve kelam kendisine te-

sir etmez? Yoksa kendi nefsine gücünü kullanr ve Allah’n kelamnn
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etkisinden kendini gizler mi? Bu durumda cahil kendisine kar koyar,

Allah’n kelamna deil! Hakkn ileri izharnn beklenmesi bu menzil-

den örenilir. Bu izhar baka türlü olmas mümkünken eya hakknda-

ki bilgisinin gerektirdii tertibe göre mi gerçekleir? Bir durumda im-

kânsz ve mümkün bir araya nasl gelir? Böylelikle akli delilden hare-

ketle imkânsz hükmü ve mümkün hükmü verilir? Akllarn delilleri

böyle bir yerde birbiriyie çeliir. Hakk ortaya çkartmak üzere sustu-

rucu delilin telkini bu menzilden örenilir. Bu durum iki hasmdan bi-

risinin haldi olduunu bilen hakimle ilgilidir. Hakim iddiasn savun-

may bilmedii için hakkn kaybedeceini bildii bir insana -gerçekte

olduu gibi- hakkn ispatlamak üzere iddiasn nasl savunacan ö-
retmeli midir? Yoksa hakim -ne hasm oradayken ne yokken- bunu ya-

pamaz m? Bu durum hakim hakly biliyorsa dikkate alnr.

Peygamberlerin getirdikleri delillerin teorik aratrmadan deil,

Hakkn öretiminden kaynakland bu menzilden örenilir. Peygam-

berin peygamberlikten nasibi bu menzilden örenilir. lahi hakka ilahi

hakkn kar koyabilecei bu menzilden örenilir. Bu, iki misün birbi-

rine kar koymasdr, yoksa misil olmayanlarn karlamas deil!

Kar koyma yaratlm yönünden ortaya çkarsa, hakikat yaratlmn
dilinde ortaya çkar. Allah kullaryla perdeyi kaldrarak konumamlar,

çünkü Allah ‘hükmünü takip edecek yoktur’ der ve dünyada takip eden

bulunmutur. Takip edenin -bakas deil- Allah olmas zorunludur.

Bu durum eriatlardaki neshe benzer. Bir eriat gönderen Allah oldu-

u gibi bir hükmü eriat yapt baka bir hükümle kaldran yine Al-

lah’tr. Öyleyse nesheden de edilen de Allah’tan gelmi hükümdür! De-

lil olma itibaryla Haktan gelen veya delil olmakszn reddedilen husus-

ta âlemin durumu da böyledir. Allah’ bilen insan bir eyin Haktan ol-

duunu örenir, Hak ise onlarn bir ksmna bir ksmn tilavet eder.

Çünkü binci iddia vakti kendisini reddeden öteki iddia vaktinden ba-

kadr. Gerçekte tartma (muaraza) zamanda ortak olmasalar bile bir

tartma saylmaz. Bunu anlamalsn!

Hakkn bir eyi bileni o eyi bilmede kendi mertebesine yerletir-

mi olmas bu menzilden örenilir. Bu nedenle öyle deriz: Bilgiden

daha üstün menzil yoktur, çünkü bilgi seni Hakkn konumuna yerleti-

rir.
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Her güzellii haiz oldun öpünce onu

Kavimler örendi, kimi öptüümü

Oluta bulunan her güzellik

Tattm eyde akldan ve duyudandr

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZYETMKNC BÖLÜM
Bir Srrn ve iki Srrn Menzilinin Bilinmesi; Sana Ait

Olmayan Bir eyle Kendini Övmen, Hakkn, Seni Ken-

disiyle ereflendirdii Bir Sebeple Bu Konuda Sana
cabet Etmesi; Bu Menzil Muhammedi Mertebeden

Örenilir

Yaratlyla oluun yarsn elde eden

öteki yars onun ahlaknda

Bu vaktin ayn, kendi vaktinde

Onun dolunay ufkundadr

Dolunay batsndan doar

I dousunda batar

Her yaratlm ona hayran

Hepimiz O’nun hakknda helakiz

Müslim’in Sâhih’inde yer alan sahih bir hadiste Hz. Peygamber’in

öyle dedii aktarlmtr: ‘Allah güzeldir ve güzeli sever.’ Allah, âlemi

kendi suretine göre var edendir. Bu nedenle bütün âlem son derece

güzeldir ve âlemde herhangi bir çirkinlik bulunmaz. Allah âlem için

bütün güzellii ve holuu bir araya getirmitir. Âlemden daha güzeli,

daha iyisi ve daha bedii olan yoktur (olabilecek âlemlerin en mükem-
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melidir âlem). Sonsuza dein her ne yaratlrsa yaratlsn, yaratlm

olann benzeridir. Çünkü ilahi güzellik ve cemali âlem haiz olmu,

onunla ortaya çkmtr. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘Her eye yarat-

ln verdi.’
485 Kastedilen her eyin güzelliidir, çünkü âlemden her-

hangi bir ey eksik kalm olsayd, yaratlnda kemal derecisinden aa-

da kalm, çirkin olurdu. ‘Sonra hidayet etti.’ Yani bunu bize ‘Her

eye yaratn verdi’ diyerek açklad.

Hakk görünce beer suretinde tecelli etmi

Bildik, akl O'na dair bir tehlikede

Apaçk hakk/Hakk aklyla snrlayan var ya!

Takyidi reddetmez o, haberi yok onun bir eyden

Suretime benzer halde tecelli edince bana

Ben de dier suretlerden tenzihte tecelli ettim

‘Ne dedin?’ derse bana
, derim ki

Sen yenilince zalimleri bile balarsn

Benim gibi deilsin ki! De ki niçin suretimdesin?

Sizi görürüm, ay görüldüü gibi

Benim gibiysen, benzerlik hükümrandr

Her benzer hakknda; nazar etmeyi gerektiren gibi

Her benzer misline benzer

Her durumda: kadimde ve beerde

Allah secde emretti, unutunca biz

eytann burnu sürtünsün diye, krlan onarmak üzere

Niçin etmezsin secde? îmamzsn

Secdeye daha layksn denildii gibi

Sana geldik koarak, hzla karlk verdin bize

Ayaklarn adm nerede, gözün adm nerede?

Baka bir iir udur:
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Kimden ayrldk veya kime vasl ettin bizi

Hem varlk hem eser bakmndan O’ndan bakasm var?

Gizlenene ükür, zuhur edene ükür

ükrederse kul daha çok hayr bulur

Sadece Haktr ükreden kendine

Fakat yaknlk perdesi çekilmi, bu nedenle gizlenmi Hak

Binaenaleyh bütün âlemin güzellii zati ve iyilii ta kendisidir,

çünkü Yaratan onu öyle yaratmtr. Bu nedenle arifler âlemin hakkn-

da hayrete dümü, hakikate erenler onu tam olarak sevmi, biz de baz

cümlelerimizde âlemin Haldun aynas olduunu belirttik. Arifler âlem-

de sadece Hakkn suretini görürler. Hak güzeldir ve güzellik özü gere-

i sevilen olduu kadar ona bakanlarn kalplerinde zorunlu heybet

uyandrr. Baka bir ifadeyle güzellik bir sevgi ve heybet oluturur

kalplerde. Çünkü Allah'n bizim için âlemdeki ve nefislerimizdeki -

çünkü biz de âlemin parçasyz- ayetleri çoaltmasnn nedeni, zikrimi-

zi, fikrimizi, aklmz, imanmz, bilgimizi, kulamz, gözümüzü,

zihnimizi ve srrmz kendisine yönlendirmemizi istemesidir. Binaena-

leyh Allah bizi kendisini bilelim ve O’na ibadet edelim diye yaratt. Al-

lah bizi bu hususta herhangi bir eye yönlendirirken sadece âlemi ara-

tralm diye yönlendirmitir. Çünkü Allah, müahede ve akla göre,

âlemi bilinmesine ayetin ve delilin ta kendisi yapmtr. Âleme bakar-

sak O’na bakarz, duyarsak O’nu duyarz, görürsek O’nu görürüz,

akledersek O’ndan aklederiz, düünürsek O’nun hakknda düünürüz,

bilirsek O’nu biliriz, iman edersek O’na iman ederiz. Hak her yönde

tecelli eden, her ayetten talep edilen, her gözle baklandr. Allah ibadet

edilen herkeste ibadet edilen, gayb ve ehadette yönelinendir. Herhan-

gi bir yaratlm ftraten O’nu yitirmez. Bütün âlem Allah’a ibadet

eder, O’na secde eder, O’nun hamdini söyler. Diller O’nu söylerken

kalpler O’nunla kendilerinden geçer ve O’na balanr. nce akllar

O’nda hayrete düer. Arifler O’nu âlemden ayrmak ister, fakat baa-

ramazlar. O’nu âlemin ayn yapmak isterler, fakat bunu da tam olarak

yapamazlar ve aciz kalrlar. drakler kilidenir, akllar hayrete düer, dil-

ler anlatrken çelikilere düer; vakit gelir
c

O’dur’ derler, vakit gelir ‘O

deildir’ derler, vakit gelir ‘O’dur O deildir’ derler ve Allah hakknda
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sabit bir hükme ulaamaz. Ümmetlerin Hakka giden yollarm da an-

lamazlar, çünkü onlar Hakk ayetin ve yolun ayn olarak müahede

eder! Bu müahede ise onlarla yolun gayesine talep arzusu arasnda

perdeye döner. Çünkü bir yolda o yolun sonu nedeniyle yürünür. Arif-

lerin ise maksadar onlarla beraberdir ve Hak onlara elik eder. Bu du-

rumda ne salik vardr ne (kendine doru) sülük edilen! aretler kalkar

ki bunlar O’ndan baka deillerdir. bareler uçuur, hâlbuki onlar

O’ndan baka deillerdir. Binaenaleyh arifin âlemde bir ey hakknda

hayrete dümesi ve bir iaret vehminde bulunmas yadrganmaz.

Gerçek zikrettiimiz gibi olmasayd, bir nebi veya resul e veya

çocuk sevmez, kimse kimsenin ardndan gitmezdi. Bu sevmenin ve in-

sanlarn birbirinin ardndan gitmesinin nedeni, ayetlerin derecelenme-

sidir. Alemin bakalamas da ayetlerin ta kendisidir. Ayetler Hakkn

bulunduu e’nlerden ibarettir. Hiç kukusuz e’nlerin (iler) bir ksm
dierlerinden üstün saylmtr, çünkü Hak bu ekilde isimlerinde zu-

hur etmitir. Biz de isimlerin -birbirlerine göre- genellik ve özellik iti-

baryla dereceli olduklarn anladk. Allah âlemlerden müstanidir. O
‘nsanlar ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattm ’486 buyurandr, el-

Gan nerede, el-Halk (yaratan), el-Kabz, el-Mani isimleri nerede?

hatas bakmndan el-Alim nerede, el-Kadir ve el-Kahir nerede? Bütün

bunlar âlemde gerçekleen eylerin kendisinden baka bir ey midir?

Öyleyse bir nebi ve resul ancak onda tasarruf etmitir,

‘

fakat insanlarn

çou bilmez.*
487 Çünkü baz insanlarn kulanda arlk, gözünde per-

de, kalbinde kilit, fikrinde hayret, bilgisinde kuku, duymasmda sar-

lk vardr. Allah’a yemin olsun ki: Arife göre bütün bunlarn yegâne

nedeni, ar yaknlktr:
‘
Biz ona sizden daha yaknz, fakat siz görmezsi-

niz .*
488 Baka bir ayette ‘nsan yarattk ve ona nefsininfsldad eyi bili-

riz, ona ah damarndan yaknz*
48*

buyurur. Vesvese nerede, ilham ne-

rede! insan ad nerede, âlem ad nerede?

Leyla kim, Lübna kim?

Hind ki, Besne kim?

Kays kim, Beir kim

?

Hepsi O’nun ayn deil mi?
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Öyle doldum ki O’nunla

Varl benim olunca

Tüm yaratklar dost oldu bana

Benim dostum nerede, nerede

?

Sözümü aratran kimse bulacak:

Onun satr arasnda hakikati

Arzî güzellik ve sevgi sahiplerine gelirsek, böyle bir sevgi ve gü-

zellik, silinir gider ve onlar elde kalmayan gayeler, meyledici eylerdir.

Allah’ bilenlerde durum öyle deildir, çünkü O’nu bilenlere göre, göl-

ge de secde edicidir; varla ilien ve arz olan ise istidaddr. (Hzr’n
onard duvara atfla) Duvar altndaki marifetleri izhar etmek üzere -

ki arif ve vakf insan onlarla müstani kalr- ‘ibadet maksadyla’ meyle-

der ve eilir. Bu nedenle Allah ‘gayreti’ Hzr suretinde yaratm, o da

duvar onarm ve dorultmutur. Çünkü biliyordu ki, mal sahibi o

esnada mala sahip olma ehliyetinde deildi ve mal hakknda olmas ge-

rekenden farkl bir tarzda tasarrufta bulunulacakt. ‘Onun haberini bir

süre sonra öreneceksin .’490 Duvar altnda bulunan hazine ortaya çksay-

d, abes yere alnacak, hak etmeyen eller uzanacakt. Hikmetleri koyan

ve ayederi yerletiren, delillerin güzelliklerini izhar eden Allah münez-

zehtir!

Bu delillerin ve varlklarn varlk bakmndan en güzeli ve olu ba-

kmndan en yetkini hayal âlemidir. Allah onunla misalleri verir, kendi-

sini bilenin sadece kendisi olduunu beyan eder. Çünkü Allah yasak-

lamak üzere öyle der:
‘

Allah için misaller vermeyin, Allah bilir ve siz bil-

mezsiniz.^ 1

Ayet bize kendinden misaller verip âleme -ki onun öncü-

lüdür- zuhur ettiinde gelmitir. Rüyaya baknz! Rüya ile hayal idrak

edilir ve gerçeklemesinden önce bir ey görülebilecei gibi olmu bir

hadise veya hali hazrda olan hadise de görülür. Hayalden baka bu

toplaycl görebilecein bir mertebe var m? Kim bir eye balanr

ve âk olursa, onu hayalinde tahayyül edip vehminde misalini olutur-

duktan sonra ona âk olmutur ve sevdii kimse de o misale mutabk-

tr. Böyle olmasayd, gözün veya kulan veya duyularndan birisinin

ilime hali kaybolduktan sonra, ona balanmak olmazd. Gerçein öyle
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olmadn bildiimize göre b durum sevilenin suretinin sevende bu-

lunduunu gösterir. Âk onu hayalinde kurmu, bu nedenle onu gö-

rebilmi, bundan dolay ona sevgisi artar ve muhabbeti güçlenir. Ha-

yalinde tasvir etmi olduu misal seveni sevdiini aramaya ve talebe

sevkeder. Çünkü hayalin ruhu bu ilkedir ve bekas ona bal olduu

kadar ayn zamanda onu koruyan bu ruhtur. Öyleyse sevenin hakk

gerçekte kendi sanatnda ve fiilinde güçlenmi ve iddetlenmitir, çün-

kü insann hayalinde yapp kendisine âk olduu suret, kendisinin yap-

t bir itir. Öyleyse insan kendisine dönen bir eye âk olmu, onu

sevmitir. Baka bir ifadeyle insan severken kendisine balanm, kendi

fiilini övmütür. Bunu bilen, Allah’n kullarn sevmesinin anlamn ve

O’nun kullarn onlarn kendisini sevmesinden daha çok sevdiini an-

lar. Hatta kullar Allah’ bir varlk olarak sevmez, O’nun ihsanlarn se-

verler. Çünkü onlarn gördüü ey, ihsandan bakas deildir. Kim bir

varlk olarak Hakk severse, nefsinde tasavvur ettii bir misali ve ta-

hayyülü sevmi demektir. Bu balamda sadece tebih edenler vardr;

her seven, benzetme ve tebih olmasayd O’nu sevmeyecek, tahayyül

olmasayd sevdii Hakka balanmayacak». Bu nedenle âri Teâlâ

Hakkn (namaz klan için) kblede bulunduunu belirterek, kulun kal-

binin O’nu sdrabileceini ve kuluna kulun kendisine yakn olduu

kadar yaku olduunu veya organlar gibi yakn olduunu belirtmitir.

Böyle insanlar Allah’a bir misalde ibadet eden ve O’nu mevcut olarak

müahede edenlerdir.

Tenzih edenlere gelirsek, onlar körlük içinde hayrette kalmlardr.

Onlar bu körlükte dolanr dururlar. Karanlklarnn bir gölgesi yoktur.

Veya delil onlar tebihten ah koyamaz. Nuru delil nurundan üstün ge-

lip onu kendisine katacak bir iman nuru da yoktur onlarda. Öyleyse

tenzihçi insan herhangi bir eyi elde etmeden ve meydana getirmeden

kalakalr! Onlar dalm gitmi kimselerdir, çünkü onlarm himmetleri

parçalanm, vehim onlardan uzaklamtr. Onlarm varl eksik bil-

meleri, vehmin onlardaki hükmünden kaynaklanr. Vehimlerin kâmil

adamlarda hükmü vardr ve bu nedenle eriatlar Allah hakknda akli

delillerin imkânsz sayd hususlar getirmilerdir. Baz insanlarda

imann nuru aldn nuruna kar güçlenir. Onlarm durumu günein -
nn yldzlarn karsndaki durumuna benzer. Güne yldz-

larnn yok etmez, sadece onlar kendina katar. Öyleyse âlem
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günein ve yldzlarn yla aydnlanr, fakat insanlar sadece güneinn göriir, bütünü görmezler. Allah ehlinden kâmiller, aldn nurunu

iman nuruna kattklarnda, tenzihçmin görüünü dorulad kadar

tebih yapann görüünü de dorular. Tenzihçinin görüünü dorular,

çünkü akln nurunun kendisine verdii eyi onlar amamtr; tebihçi-

yi de dorular, çünkü iman nurunun kendisine vermi olduu bilgiler

onu dorular. Kâmil insan, Hakk iman ile ve aklyla bilip kemal dere-

cesini elde eder. Nitekim hayal mertebesi de duyu ve anlam/mana de-

recesini birletirir. Böylelikle hayal duyulur olan latifletirirken anlam

kesifletirir, öyleyse hayal tam bir iktidar sahibidir. Bundan dolay Hz.

Yakub oluna öyle demiti: ‘Rüyan kardelerine anlatma, tuzak kurar-

lar.
,i92 Çünkü Yakub oullarnn Haklan Yusuf’a rüyasnda gösterdii

misalin tevilini anlayacaklarn biliyordu. Allah’n Yusuf’a gösterdii ve

onun gördüü ey, kardeleri ve anne babasndan bakas deildi. Ha-

yal kardelerin suretlerini yldzlar, ebeveynin suretlerini güne ve ay

yapmt. Hâlbuki hepsi kan, et ve sinir ve damarlardan oluan insan-

lard. Süfli âlemden felekler âlemine yaplan bu aktarma baknz! Be-

dellin karanlndan yldzn na aktarma yaplm, kesif latiflemi-

tir. Sonra. Öncelik mertebesine yönelmi, mertebenin ve mücerret ma-

nalarn menziline yönelerek onlara duyulur secdenin suretini giydir-

mi, latifleri kesifletirmitir. Hâlbuki rüya ayn rüyayd! Hayal merte-

besinin kuvveti olmasayd, gerçekleen hadise gerçeklemezdi. Hayal

mertebesi ortada bulunmasayd, iki uç arasnda hüküm sahibi olamaz-

d, çünkü ‘orta’ iki uç üzerinde hükümrandr. Orta her ikisine birden

aittir. Nitekim benzer ekilde imdiki zaman, yani an, geçmi ve gele-

cek zamann ta kendisidir. Allah Ar’ta istiva etmesi ile kulunun kendi-

sini sdran kalbinde bulunmas arasnda insan- kâmilin mertebesini

orta bir yer yapmtr. Binaenaleyh Hak kulunun kabinde kendisine

nazar eder ve dairenin noktas olduunu görür. Ayn zamanda Ar’a

istivas esnasmda da kendisine nazar eder. Bu durumda insan- kâmil

dairenin çevresi olduunu görür. Öyleyse Hak her eyi ihata edendir.

Noktadan çkan bir çizgi çevrede sonlanrken çevreden çkan çizgi

içerden hareket ettiinde noktaya ular. Çizgiler âlemden bakas de-

ildir. Çünkü Allah her eyi ihata edendir ve her ey O’nun kabzasn-

dadr. ‘Butun i O’na döner.
,i93 Boluk noktayla çevre arasnda var say-

lan boluk olduu kadar ayn zamanda âlemin varlyla doldurduu
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yerdir. Bakalamalar noktadan muhite muhitten noktaya doru bo-

lukta ortaya çkmtr. Hiçbir ey Hakkn dnda kalmad gibi çevre-

nin dnda da bir ey yoktur. Her ey O’nun ihatas altndadr. Daha

doru bir ifadeyle her ey O’ndan çkar ve O’na varr, O’ndan balar ve

O’na döner. O’nun muhiti ve çevresi isimleriyken noktas zatdr. Bu

nedenle O sayca bir ve bir-çoktur. Her göz O’na bakmaz, O’na göz

bebei bakar. Göz bebei olmasayd, insan gözü göremeyecekti. Öy-

leyse insan göz bebeiyle (insanü’l-ayn) bakarken Hak, Hak ile zuhur

etmitir.

Ona Hak dedik

Bir de halk dedik

Ona inci dedik

Ona Hak dedik

FASIL

0 melik ve mülk

O felektir ve yldzdr

ite O’nun hüviyeti

Sevgiye gel beri dedi

Yani heyetim ve yapm güzelleti, gel demektir. Âlemin güzellii

olmasayd, el-Kadim’in güzellii ve iyilii de bilinmezdi, Hakkn gü-

zellii olmasayd, âlemde güzellik ortaya çkmayacakt. Öyleyse i dev-

ridir ve felek bununla dönmütür. Felein dönmesi yürümesidir ve

bununla birlikte bu esnada mekânndan ayrlm deildir. Felek bütü-

nüyle mekânndan ayrlmadan hareket eder. Bu durum Allah'n kulla-

rna bir ikaz veya bir misalidir. Bu misal, âlemi var etmi ve kendisini

baz özelliklerle nitelemi olsa bile, Haklan kendi mertebesinde bulun-

duunu anlatmak amac tar. Hakkn bulunduu mertebe zat gerei

yaratklarndan farkll ve münezzehlii mertebesidir. Bununla birlik-

te her bir yaratyla beraberdir. Çizgiler ise öyle deildir, çünkü çizgi-
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ler ortadan ve ortaya doru hareket ederler. Onlar ayrktr ve menzille-

ri kat ederler. Ortann hareketi ise menzilinden ayrlmaz ve baka bir

yerde gerçeklemez.

Bunlar garip konulardr. Soru soran da cevap veren de bu konular

ve sorunlar hakknda hayrete düer:

Bak, ey dönen felek

Kim için dönüyor duruyorsun

Bize mi? Biz sizin içinizdeyiz

Ona m? 0 zaman seyriniz yorucu

Allah kendinde hadden münezzeh

O el-Batn ve ez-Zahir

Nefeslerimizle bizim üzerimizde döner

Sen bizim için zorlayc hüküm

Benimle ilgilenmen bir meguliyet

Sona erdiinde ise hüsran

O'nun emriyle hareket edersen

Tacir ve kazançlsn demektir

Üzerinizden, daha üzerinden kazanrsnz

lahnz O, sizi yaratmak üzere

Dürülmü idiniz açmak için taayyün etti

Akln sanatnda hayrete dümü

Bunun için döner ve devam eder

Sürekli yönelendir sizin yerinize

Dur ve cebiryürümek üzere diretti

Dedi ki ben zorlayanm

Akllarn gözleri örtüldü ve övüldü

Örtenin ben olduumu bildin
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Hükmü hikmeti olan Allah münezzeh

O’ndan çkar ve sadr olur

Sen olmasaydn ufkunda parlamazd

Dönüüyle parlak bir yldz

Allah âlemi yaratm, âlemin zat ise kendisinde tertip edilen ve

bakalamaya elverili hakikatlere ve istidatlara göre dönümeyi gerek-

tirmitir. Bu nedenle bir ksm dier eylere dönüebilsin diye âlem za-

r gerei mümkün arazlar talep etmitir. Bunlar âlemde gördüün

arazlardr. Alemde bu talepte kad hareket edenler vardr. Kad ta-

lep özel bir araz belirlemek ve tespit demektir. Misal olarak ayakta du-

ran insann oturmay istemesini etmesini verebiliriz. Bir ksm kastsz

olarak ister. Misal olarak varlk sebebi olan meyve vermek üzere su-

lanmay isteyen aac verebiliriz. Aacn belli bir ölçüdeki su miktarn

talebi zatî taleptir; ölçü artarsa su aacn kurumasna yol açar. Su onun

gerekli olduu ölçüye uygun deilse, belli bir miktar almakla aac ko-

ruyan birinin bulunmas gerekir ki, o da yaratandan bakas deildir.

Alemin cevherine ilien bu arzi durumlarn bir ksm hakknda ‘salah

(iyilik)’ denilirken bir ksm hakknda bozulma denilir. Fakat gerçekte

âleme içinde salahn bulunmad bozulmann ilimesi mümkün deil-

dir, Böyle bir ey onun varlndan amaçlanan vc irade edilen eye ay-

krdr. Bozulmann bulunmad salaha gelirsek, bu, âlemin Yaratan

tarafndan irade edilir. Çünkü âlem bunun için, yani salah vc iyilik için

yaratlmtr. Hallere gelirsek, bunlar anlamlar için zati eylerdir. Hal-

ler onlarn hükümleridir ve onlarn varl olmad gibi ayn zamanda

madum da deillerdir. Hallere misal olarak krmzln bulunduu ey
için krmz rengini verebiliriz. Böyle bir ey yaratmayla nitelenmeyen

bir hükümdür. Çünkü o aklda var olan bir eydir, dta varl yoktur.

Hatta kendisiyle nitelenenler için hükümlerini meydana getiren bütün

anlamlar dta varlklar olmayan madum (var olmayan) durumlardr.

Fakat onlarn hükmü ve hali vardr. Hükümlerinin veya hallerinin dta
somut varl yoktur. Hüküm veren ve hükme konu olan ey, gerçekte

var olmayan durumlar olmutur. Bununla birlikte onlar, aklda mev-

cuttur. Öyleyse gerçekte herhangi bir mevcudun baka bir mevcutta

hükmü yoktur. Mevcutta ve madumda etki madumdan kaynaklanabilir
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(müessir madumdur). Çünkü eser ve erki bütünüyle nispetlere aittir ve

nispetler var olmayan durulmadan baka bir ey deillerdir. Bu husus

bedihi olarak mertebelerin hükümlerinde ortaya çkar. Misal olarak be-

er türünde hükümdarlk mertebesini ve kölelik mertebesini verebiliriz.

Hükümdar halknda hükümdarlk ve saltanat mertebesinin gerektirdii

ekilde hüküm verirken saltanatn dta varl yoktur.

Öyleyse hüküm, mertebelere aittir. Cevherler ve hakikatlerin, yani

a’yann özellii, kendiliinde doal ve cisimsel bir surette olmamaknr.

Bir hakikat bir kimse için misal mertebesinde doal bedenli bir surette

gözüktüünde, unu sorabiliriz: Acaba gözde ortaya çkan suret, ger-

çekte suretin ait olduu kimseye -mesela insann ve hayvann sureti- ait

hükmü kabul eder mi? Böyle gözükmelere melein yakkl bir insan

suretinde gözükmesini veya ilahi tecellinin suretlerde ortaya çkmasn
verebiliriz. Söz konusu suretin sahibine ait hükmü kabul ederse, onun

hakknda tefekkür, aclarn ve hazlarn kendisinde bulunabilecei gibi

hükümleri verebiliriz. Ya da ortaya çkan ve zuhur eden suret, insana

ve hayvana benzer mi? Ya da gerçekte o hükmü kabul eden ey nedir?

Böyle bir surete gireni gören kii onun insan veya hayvan olup olma-

dn bilmiyorsa, suret hakkndad dünyada verdii hükmü verebilir

mi? Ksaca bu konuda gerçek nedir?

Bilmelisin ki, melek gerçekte insannkinden baka bir surettedir.

nsann sureti melekten farkl olduu gibi melein sureti ondan baka-

dr. Misal olarak Cebrail’in mutat hareket ve sözleriyle bir bedevinin

suretinde gözükmesini verebiliriz. Bu davranlar insanda nasl idiyse

onun suretinde temessül edenin suretinde de öyledir. Veya melein

girdii suret hayali olduu gibi davranlar hayalidir. Bu misali suret

insanda bulunan bütün hükümlere tabidir. Nitekim konumak, hareket

ve zahiri keyfiyetler gibi hükümler insanda da bulunur. Öyleyse melek

bu durumda hayali bir insandr ve hayali insan olmas itibaryla gerçek-

te bu surette bir hükmü vardr. Suret ortadan kalknca, kendisi ortadan

kalkt için, hükümleri ortadan kalkar. Bunun nedeni âlemin cevheri-

nin asl itibaryla bakalamayan bir cevher olmasdr. Onda ortaya ç-

kan her suret, arzidir vc gerçekte her zaman biriminde bakalaan ey-

lerdir. Hak sürekli benzerleri yaratr, çünkü O sürekli yaratandr.

Mümkünler yokluk hallerinde varl kabul etmek üzere hazrdr. Öy-
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leyse cevherde her ne vakit suret ortaya çkarsa, tüm hükümleriyle zu-

hur eder. O suretin duyulur veya hayali suret olup olmamas birdir.

Çünkü hükümleri kendisine tabidir.

Bir bedevi Hz. Peygamber’in Hakk ‘gülmek’ fiiliyle nitelediini

duyunca, öyle demitir: ‘Gülen bir Rabbe kar hiçbir hayr eksik et-

meyiz.’ Çünkü gülen birinin özellii, kendisinden sürekli hayrn

umulmasdr. Suret gülmeye tabi olduu gibi onu da kendisinden hay-

rn meydana gelii takip etmitir.

ilahi mertebeyle ilgili durum böyleyken, âlemin cevheri hakknda

nasl olabilir? Böyle bir ey âlemdekilerin kolay kabul edebilecei bir

ey deildir ve düüncesi genilemi biri onu kabul edemez. Onu kabul

edebilecek kimse, âlemin cevherinin Rahman’n nefesi olduunu bi-

lendir. Alemin bütün suretleri onda ortaya çkmtr. Âlemin Rah-

man’n nefesi olduunu bilmeyen kimse ise Hakka dair bu hususu ka-

bul ederken içinde bir meakkat ve zorlama bulaca gibi gerçekte

kendisine ait olmadn bildii bir sureti kabul eden herkes hakknda

yaar. Bu nedenle tevile kalkar, bazen de tevil yapmas güçleir ve iman

ederek ii Hakka brakr, gerçein nasl olduunu bilemez. Böyle bir

insann durumu, muhakkik aliminkinden farkldr. Muhakkik alim Al-

lah’n kendinde bulunduu hal üzere eyann hakikatlerini örettii in-

sandr.

Ksaca âlem cevheri bakmndan deerlidir, onda bu itibarla dere-

celenme yoktur. Sinek ile ilk akl cevherin üstünlüü bakmndan bir-

dir. Derecelenme surederde ortaya çkar ki, o da mertebelerin hüküm-

leridir. Bu yönden deerli olan, daha deerli olan vardr, aa merte-

bede olan, daha aada olan vardr.

Bu meseleyi bilen insana eriatlarn Allah ve ahiret hayat hakknda

getirdii ifadeleri veya akün -fikir yönünden- idrak edemeyecei bi-

linmeyip haber yoluyla örenilebilecek hususlar hakkndaki ifadelerini

kabul kolaylar. Suretler mümkünlerin varlklarndan baka bir ey
deildir. Âlemin cevheriyse zikretdimizden baka deildir. Öyleyse

âleme cevheri bakmndan verilen ismin bir hükmü vardr ki, bu hü-

küm, sureti bakmndan ona ait deildir; sureti bakmndan bir hükmü
vardr ve o hüküm cevheri bakmndan âleme ait deildir. nsanlarn

bir ksm meseleyi keif yoluyla bilir. Onlar, bizim arkadalarmz ve
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resuller, nebiler ve Hakka yakn insanlardr. Bir ksm ise bu meseleyi

kendi gücüyle ve aklyla bilir, fakat bu bilginin ona nereden geldiini

ve nasl o bilgiyi elde ettiini bilemez. Böyle bir insan hükümde keif

sahipleriyle ortaktr, fakat tam olarak gerçei bilemez. Onlar, sebebi

kabul edenler olduu gibi dehr’i ve doay kabul edenlerdir. Bunlarn

dnda kalanlarn sözü edilen hikmeder hakknda haberleri yoktur. Ni-

tekim bu insanlarn da Allah ehlinin bu konularda bildikleri hususlarda

bir bilgileri yoktur. Bununla birlikte hükümde ortak olabilirler ve her-

hangi bir grubun büginlerine soru sorsaydn, Allah ehlinin bir mesele

halikndaki sözlerini inkâr etmezlerdi. Belli bir konuda onlarm verdii

hüküm, Allah ehlinin bildiinden baka bir ey deildir. Onlar da illeti

kabul edenler de bu durumun farknda deillerdir. Baknz! Hz. Pey-

gamber -ki Allah’tan haber veren O’dur- Hakk tafsili olarak herhangi

bir eyle nitelediinde, o özellik yaratlm hadisin de niteliidir. Bu-

nunla birlikte o özellikle nitelenmi olan Kadimdir ki, O da Haktr.

Akln düüncesi ve fikir gücü yönünden bu konuda bir tecrübesi ve

hükmü yoktur. Bunun nedeni, cevheri ve asl itibaryla âlemin Hakkn

suretinde olduunu bilmemesidir. Akl âlemi cevherin ta kendisi oldu-

unu zanneder.

Selamete ermek istersen, kendisini niteledii ekilde niteleyen ve

tebihi reddeden bir rabbe ibadet etmelisin! O hükmü gerçekte olduu
hal üzere ortaya koyan ve ispat edendir. Çünkü cevher suretin kendisi

deildir, dolaysyla tebihin O’nun üzerinde bir hükmü yoktur. Bu
nedenle Allah öyle buyurur: ‘Onun benzeri bir ey yoktur*9* Bunun

nedeni benzemenin olmaydr, çünkü hakikatler benzerlii reddeder.

‘O duyan ve görendir.’ Burada Allah suretleri ispatlamtr, çünkü bun-

lar canlnn ayrc özelliidir. Her kim Rabbini O’nun haberinden ta-

nmazsa, ‘hiç kukusuz apaçk bir ekilde sapmtr.*95 Bunun en aa
derecesi, ‘O’nun benzeri bir ey yoktur’ ifadesinde olduu gibi nitelik-

leri hakkmdaki haberlere iman eden olmaktr. Tebih ve tenzih eklin-

deki her iki hüküm aklî bir hüküm ve kabul olarak haktr. Allah öyle

der: ‘0 her eyi ihata edendir.*
96 Baka bir ayette ‘O her eyi koruyan-

dr*97
buyurur.

Baknz! Hak bir eyi kendi dndayken ihata eder ve kendisine

nispeti olmakszn varln korur. Böylece iler birbirine girmi, hü-
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kümier birlemi, varlklar ayrm, Zeyd ve Amr hakknda bir yönden

‘bu o deildir’ denilmiken bir yönden ‘odur denilmitir. Her ikisi de

insandr. Alem hakknda da sureti ve cevheri yönünden benzer hüküm

veririz. Allah ‘O’nun benzeri yoktur’ der. Burada benzeri olmayan, ya-

ni hakknda ‘O’nun benzeri yoktur
1

denilen ayn zamanda ‘Duyan ve

görendir
1

diye nitelenmitir. Duyma hükmü görmeyle bir deildir. Al-

lah ayrm, birletirmi, (gerçekte) ayrm olmam ve birleme olma-

mtr.

Dileyen iman etsin, dileyen inkâr

Dileyen aciz kalsn dileyen incelesin

Örettiimi anlayan

Mutlu olmal ve ükretme li

Takvaya ularsa zeki olmal

Bunu bilen ve fark eden hakknda

Bu sözü âleme bo yere demedi

Bir öüt o, dileyen tutsun

Körlük hayreti körler için

Gören için açk bir manzara

Amö'smn varlnda zuhur edince biz

Anladk bize olan yaknl bize ve snrlamadk

VASIL

aret ve Tembih

Bilmelisin ki, her hangi bir sözü insan o sözü içinde tahayyül et-

meden söylemez. Önce onu tahayyül eder ve kendisini ifade edecei

bir suret olarak var eder ki böyle yapmak zorunludur. Hayal kendisi

nedeniyle, yani bizatihi amaçlanan bir ey deildir. O kendinde duyu-

sal varla çkmas nedeniyle amaçlanr. Baka bir ifadeyle hayalin
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hükmü duyuda gözükür. Çünkü tahayyül edilen ey bazen mertebe

olabilecei gibi bazen varlk sureti kabul edebilecek bir ey olabilir.

Misal olarak bir çocuu olmasn hayal edeni verebiliriz, Bir çocuu
olur ve dta kendi benzeri bir ahs olarak ortaya çkar ve var olur. Ba-

zen insan hükümdar olmay hayal edebilir ki hükümdar olmak bir rüt-

bedir. Kii hükümdar olur, fakat yönetecei mülkü yoktur. Bu du-

rumda hükümdarlk sadece bir nispettir.

Tahayyül edilen ey tabir edilir, mesela rüya öyledir. Her söz tabir

edilir ve tevil edilir. Öyleyse âlemde tevil edilmeyecek söz yoktur. Bu
nedenle Allah öyle der: ‘Hadiselerin tevilini örensin diye ...’

498 Her söz

dinleyeninde hadis, yani zaman içinde meydana gelmektedir. Tevilin

bir türü sözün sahibinin kastettii anlama isabet ederken baz teviller

konuann kastna yanl tespit eder. Konuann kastn tespitte ister

yanlsn ister isabet etsin, bütün teviller (bir yönüyle) dorudur. Bina-

enaleyh her ey tabire elverilidir ve bu hususta ifadede kullanlan te-

rimi veya ibareyi anlamayan veya bilmeyen dinleyicinin anlay önemli

deildir.

‘Zevk ilimleri ve keyfiyetleri aktarlamaz’ denilmitir, bu sözün

söylenmesinin nedeni udur: Böyle bilgileri söylemek ve ifade etmek,

dinleyenin anlayna yöneliktir. Bu nedenle onlarn aktarlamayaca

söylenmitir. Dinleyenin bir eyi anlamamas, o anlam idrak eden in-

sann kendisi için bir lafzla onu ifade etmesine engel deildir. Söz ko-

nusu lafz zevk yoluyla idrak ettii eyi gösterir ve belli bir vakitte

‘zevk ettii’ eyi unuttuunda o söz kendisine hatrlatc ve uyarc

olur. Bununla birlikte zevki olmayan insan o sözü anlamaz. Binaena-

leyh tevil hayalinde meydana gelmi bu sözün döndürülecei ve irca

edilecei anlam tespit etmekten ibarettir. Hadiseleri bildirmeye ibare

ve rüyadaki tabire ‘tabir’ denilmesinin sebebi, haber verenin söyledii

sözle ‘ubur (geçmek)’ ediyor olmasdr. Baka bir ifadeyle kii sözüyle

nefsinin mertebesinden dinleyenin nefsine geçmektedir. Öyleyse haber

veren insan, sözü bir hayalden baka bir hayale aktarmaktadr ve dinle-

yici de -anlay ölçüsünde- aktarlan sözü tahayyül etmektedir. Bazen

anlatm esnasnda dinleyenin hayali anlatann haliyle örtüür, bazen ör-

tümeyebilir. Örtüürse dinleyenin durumu ‘anlay’ diye ifade edilir-

ken örtümezse anlamak söz konusu deildir. Sonra haberi veren insan
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bazen kendiliinde bulunduu hale uygun ve mutabk bir sözle onu

aktarr; bu anlatm ve ihbar, ibare diye ifade edilirken örtüme olmazsa

ibare deil lafzdr. Bu durumda anlatc hayalindeki manay bir hayal-

den baka bir hayale geçirmemitir. Söz kime nispet edilirse edilsin,

durum ayndr.

Bu açklamayla maksadmz hayalin rütbesinin yüceliine dikkat

çekmektir. Hayal bilinenlerde mudak hüküm sahibidir.

u var ki tabir kelimesi rüyann dndaki durumlarda rubai (dört-

lü, abbee, tcfil bab) iken rüyada sülasidir (üçlü; aburc). Rubai ve

sülasi anlam bakmndan birdir. Mazideki fiilin ikinci harfi fethahyken

muzaride zammeli ve eddesizdir (ya’beru). Rüyann dnda kullanl-

dnda mazi ve muzaride eddeli (yuabberu) ve mazide ikinci harf

fethal gelecek zamanda kesretidir. Burada rüyann dndaki durum-

larda eddeli olmasnn nedeni, ibareyi güçlendirmektir. Çünkü o ha-

yalde rüyadan daha zayftr. Rüyann dnda tabirci, kendi zihnindeki

ve nefsinde bulunan muhayyel bir eyi ifade eder. Onu kendiliinden

zihninde canlandrm, sanki dta görüyor gibi yapmtr. Böylelikle

fikir ve zihninde canlandrma olmakszn hayali tabir edenden daha za-

yf kalmtr. Dierine rüya gören insan misal verebiliriz. Orada hayal

içindeki eyi görenin zihninde canlandrmakszn kendisine izhar et-

mektedir. Uyank insan öyle deildir. Böyle bir insann hayal ghcü du-

yu perdesinin etkisi nedeniyle zayftr ve bu nedenle güce muhtaçtr ve

yine bu nedenle onu ifade etmesi zayf olmutur. öyle denilir: Falan

falan eyi öyle tabir etti.

Baknz! Araplar vadinin geçilmesini ifade ederken abartû en-nehr

yani nehri geçtim derler. Burada kelime eddeli getirilmez, çünkü ne-

hir zihinde canlandrlan bir ey deil, aksine duyuda hazr olarak bu-

lunan bir eydir. Nitekim zihinde canlandrmadan da hayalde mevcut-

tur. Bu nedenle zihinde canlandrmak meakkatli olduu için edde ge-

tirmekle yardm istemitir. Yardm istemek, her nerede ortaya çkarsa

çksn, eddeli yapmay gerektirir. Çünkü yardm, kar koyma gücüne

sahip olmayan kimse isteyebilir. Yalnz bana yapamayaca bir ite

insann yardm ve bu ie yardm edecek birisini aramas zorunludur.

Bunu anla! Bir eyin varlnn baka bir eye bal olduu her eyin

derecesi buradan örenilir. O baka ey var edilmek istenilen eyi orta-
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ya çkartmak üzere yardmcdr. ‘

Allah’n sözünü duysun diye
*499

ayetinin

anlam buradan ortaya çkar. Allah sözünü dinleyenin kulana seslerle,

harflerle, ima veya iaretle ulatrmay murat ettiinde, vasta zorunlu-

dur, çünkü hadislerin, yani zaman içinde var olanlarn Allah’ta bulun-

mas imkânszdr. Yollar neticede Allah’a varr.

Bu menzildeki ilimlere gelirsek, kendisine muhtaç olunup ulal-

mayan ey bu menzilden örenilir. Cem’in fark olmasnn izah bu

menzilden örenilir. Haber bilgisiyle akli düünce, kef kaynakl dü-

ünce arasndaki fark bu menzilden örenilir. Bu bilgi duyularn idra-

kiyle gerçekleen bilgidir. Gafil insann nasl ikaz edilecei ve tembihin

mertebeleri bu menzilden örendir. Bilginin görmeden üstünlüü bu

menzilden örenilir. Bir ahs bazen bir ey görür, gördüünün ne ol-

duunu bilemez, bakasna onu anlatr, o bakas, kendisini görmemi
olsa bile anlatlann ne olduunu anlar. Öyleyse bilgi görmekten üs-

tündür, çünkü görmek bilginin yollarndan biridir. O yol üzerinde yü-

rüyen insan özel bir duruma ular. Batdn hakikat suretinde ortaya

çkmas bu menzilden örenilir. Bu ikisi birbirine zt eylerdir ve bir

eyin arada bir tenasüp olmakszn baka bir eyin suretinde ortaya

çkmas imkânszdr. Bu durumda cevherde ayn olmasa bile nispette

benzerlik vardr. Bu duruma nahiv sanatnda muharebe fiili misaldir.

Bu konuda öyle derler: ‘Ku neredeyse uçtu. Damat neredeyse emir

oldu (yekadü).’ Hak Teâlâ görenin gözünde serab -kendisi su deil-

ken- su olarak gösterir. Serap yanna gelene kadar susayan için sudur.

Ayn ey Allah hakkndaki bilgiye susam insan için öyledir. Böyle bir

insan Allah’ bilmek için aratrmaya balar, aratrma tenzih veya te-

bih snrlamasn ona verir. Perde kalktnda -ki susamn seraba

ulama haline karlk gelir- snrlad halde bulamaz O’nu. Bu neden-

le inkâr eder ve Allah’ o özel snrlanmayla snrlanmam bir halde

bulur. Görür ki, Allah snrllkta muüaklk sahibidir. Allah da onun

hesabn görür, yani takdirini deerlendirir. Adeta bu haldeki insan

Hakk snrllktan çkartmak istemi, Hak ise ‘hesabn görür’ sözüyle

kendisine öyle demitir: Senin bu müahedede elde edebilecein ye-

gâne bilgi, benim takyitte mutlak, yani snrllkta snrlanmam oldu-

umu bilinendir. Ben her türlü snrlamann kendisiyim. Ben bilinen

ve görünen ksmlaryla bütün âlemim!’ Bu, ‘Ben bir tuzak kurarm '500
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ve ‘Tuzak kurdular ve Allah tuzak kurdu
’501

ayetlerinde belirtilen ilahi

tuzaktr.

Ecele bal olan ey bu menzilden örenilir. Söz konusu ey, onun

hakknda belirlenmi kader eceline ulaana kadar ortaya çkmaz. Mislin

deeri bu menzilden örenilir. Müfessirlerin kendilerine nispet ettikleri

Allah’n vahyinin gelmedii hususlarda kendi görülerini belirtme id-

diasndan nebilerin tenzihi bu menzilden örenilir. Müfessirler nebile-

rin -Allah’n kendilerinden aktardklar hususlarda- O’nun kelamn tef-

sir ettiklerini zannetmilerdir. Amelde ve sözde Allah’n bizi koruma-

sn dileriz! Onlar bu hususta büyük hata yapmlardr. Misal olarak

brahim Peygamberin ve kendisine nispet edilen kukunun durumunu

verebiliriz. Onlar bu hususta Hz. Peygamberim ‘Biz kukuya bra-

him’den daha layz’ sözünü dikkatle incelememilerdir. Hz. brahim

ölülerin diriltilmesi hakknda kukuya kaplmamtr, fakat ölüleri di-

riltmenin farkl ve pek çok tarz olduunu biliyordu ve Allah’n ölüleri

bu tarzlarn hangisiyle dirilteceini bilmiyordu. brahim peygamber

bilgi aramak özelliinde yaratlmt. Allah da kendisine yaratma tarz-

larndan birisini göstermi, o da mutmain olmu, Allah’n ölüleri nasl

dirilteceini anlamt. Ayn durum Hz. Yusuf, Hz. Lut ve Hz. Musa,

Hz. Davud, Hz. Muhammed’in hikâyelerinde veya Süleyman’n hikâ-

yesinde iki melee nispet etikleri durum için geçerlidir. Bütün bunlar,

Yahudilerden yaplan aktarmlardr. Müfessirler Allah’n kendilerini k-

nam olduu Yahudilerin aktarmlaryla nebilerin ve meleklerin eref-

leri hakknda söz söylemilerdi, tefsirlerini onlarla doldurmulardr.

Hâlbuki bu hususlarda Allah’n kitabnda nas bulunmad gibi bir ha-

dis de yoktur.

Allah bizi ve sizi fikirlerin, sözlerin ve fiillerin hatalarndan koru-

sun, âmin!

Masumiyeti hakknda delil ortaya konulan kimsenin durumu bu

menzilden örenilir. Böyle bir insan Allah’n orta örettii ve sahip ol-

duu övülmü nitelikler hakknda kendini övmesi gerekir. Bu nitelikler

Allah’m kullarna dönük büyük nimederirdendir ve O öyle der: ‘Rab-

binin nimetine gelirsek, onu zikret
”07

Teslim ve balanma bu menzilden

örenilir. Hayalin rütbesi ve onun hak olduu, kendisinde batldan bir

ey bulunmad bu menzilden örenilir. Hayali tabir eden, merte-
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belerdeki inie göre, isabet edebilecei gibi doru tabir yapabilir. sa-

bet eden insan hakikatlere mertebelerini artmayandr. simler ve on-

lardan hangilerine ibadet edilecei, hangisine edilmeyecei bu menzil-

den örenilir. Var olanlarn menzilleri bu menzilden örenilir. Örtme

ve tecelli bu menzilden örenilir. Bilgideki derecelenme bu menzilden

örenilir. ükür ve ükreden bu menzilden örenilir. Mutat ayeder ile

böyle olmayan ayetler, bu menzilden örenilir. Teberri ve tenzih, bu

menzilden örenilir. Allah hakknda tenzih olan eyin yaratlmlar

hakknda -tenzih deil- teberri olduu bu menzilden örenilir. Allah

ehlinin ksmlar ve tabakalar bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

3503

Üç yüz yetmi ikinci bölümün sona ermesiyle yirmi altnc sifir de

sona erdi.
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